
 
 

  
 

 
 Playstation Interface – APS3WI 
 
 
Forsyning:  24VDC 
Forbrug: 1,5W 
  
Dimensioner:  (H x B x D) 
 31 x 137 x 61mm 
 
Elektrisk tilslutning:  Dynamic DX bus 
 Jack 3,5mm 

PlayStation 3  
Wheelchair Interface 

- Trådløs betjening af PlayStation3 fra kørestolens joystick 

 

Et PlayStation 3 Wheelchair Interface (PS3WI) gør det muligt at simulere betjening af funktionerne fra en 
original PlayStation 3 controller fra kørestolens joystick. PS3WI tilsluttes kørestolens bussystem og opnår en 
trådløs Bluetooth forbindelse med PlayStation 3 konsollen. Ved første opstart af systemet vælges, hvilken type 
styresystem, der er monteret på kørestolen. Monteringen kræver ingen ombygning af stolens eksisterende 
moduler og er derfor Plug’n’Play. PS3WI er designet for let afmontering fra stolen, når det ikke bruges. Dette 
giver derfor også muligheden for at interfacet kan deles mellem flere kørestolsbrugere. 
 
I et menusystem, bestående af ni sider, er der på hver af siderne fire funktioner fra PS3 controlleren til 
rådighed. Én funktion for hver af joysticksretningerne. Sidenummer og de funktioner der er til rådighed på den 
aktuelle side, vises på et grafisk display. Siderne vælges via en ekstern 0/1-kontakt. På ROLTEC vision plus 
kan denne funktion betjenes fra styrboksens ”Menu”-kontakt. 
 

Varenr.: APS3WI 
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• Trådløs Bluetooth forbindelse til Playstation3. 
• Kompatibel med DYNAMIC DX1, samt ROLTEC Vision plus3 
• Mulighed for simulering af tryk på alle 17 kontaktfunktioner fra den originale controller.  
• Mulighed for simulering af begge analoge joystick fra den originale controller. 
• Tilsluttes direkte til stolens bussystem og kræver ingen yderligere opsætning2. 
• Ved flere joystick på stolen er det profilens dedikerede joystick, der styrer musesimulatoren. 
• Kontakt er dog nødvendigt for at aktivere/deaktivere interfacet. 
• Mulighed for at bruge ”MENU” kontakten på ROLTEC styreboksen som erstatning af 0/1 

kontakt 
 

 
1: Kræver dog DX-CLAM Modul er til stede på stolen 
2: Det er dog nødvendig at vælge stolens styresystem ved opstart af interfacet 
3: Adapterkabel (AMSCDX2ROLTEC) nødvendig for tilslutning til stolen bussystem. 

Kompatibel med alle  
Dynamic DX/DX2 master og 

 secondary remotes 
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