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Optimax Joystick  är en trådlös 

joystick som utformats direkt med 

tanke på användare med motoriska 

svårigheter.  

Med en räckvidd på 10 meter kan 

Optimax Joystick användas 

antingen på skrivbordet eller som 

en mobil enhet. 

Optimax Joystick är specifikt 

utformad för  att med minsta 

möjliga kraft (0.5 Newton) utföra 

exakt markörförflyttning och 

precisa rörelser för att handskas 

med objekt på datorskärmen.  

 

Produktbeskrivning 
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Felsökning 
Om OPTIMAX JOYSTICK inte fungerar korrekt, var vänlig och använd 

följande guide för att identifiera felet. Om enhetern fortfarande inte fungerar efter 

att ha tillämpat denna guide, var vänlig och kontakta er leverantör innan ni 

skickar tillbaka enheten.   

SYMPTOM MÖJLIG ORSAK/ÅTGÄRD 

Musmarkören rör sig inte – 
Lysdioden förblir tänd 

• Enheterna är inte parade. Följ 
instruktionerna I sektionen “Parning” 

Musmarkören rör sig inte – 
Lysdioden lyser inte 

• Kontrollera anslutningen I datorn.  
• Enheterna är ev inte korrekt parade. 

Följ instruktionerna I sektionen 
“Parning” 

Musmarkören rör sig ryckigt eller 
sporadiskt. 
 

• Batteriet kan vara slut – byt batteri. 
• Placera inte mottagarenheten för 

nära metallföremål eller utom 
räckhåll för joysticken. 

• Utom räckhåll – flytta joysticken 
närmare mottagarenheten. 

• Störningar från annan 
radioutrustning.  

• Gör en total omstart av datorn.  

Enheterna låter sig inte paras – 
Lysdioden slocknar efter 15 sekunder 
och musmarkören rör sig inte.  

• Kontrollera att Joysticken hålls inom 
en meter från mottagaren under 
parningsprocessen.  

• Kontrollera batteriet – byt om det är 
dåligt. 
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Egenskaper 
• Störningsokänslig radioöverföring med c:a 10 meters räckvidd. 

• Använder 2,4 GHz för radioöverföring 

• Extremt känslig joystick, kräver endast 0,5 newton 

• Mottagare med ingångar för två alternativa kontakter 

• Exakt styrning och markörhantering 

• Fyra hastigheter för markören 

• Auditiv signal för hastighetsinställning 

• Stor bottenplatta för maximal stabilitet 

• Låg profil medför naturlig handställning för vilsam användning 

• Knappar för vänster-, höger- och dragklick 

• Färgkodade nedsänkta knappar för att undvika ofrivilliga tryck 

• Ingångar i joysticken för möjlighet till höger/vänsterklick med externa 

kontakter 

• Normalt sex månaders batteritid 

• Enkel ”plug and play” installation 

• Känner automatiskt av PS2 eller USB 

• PC- och Mac-kompatibel. 

Parning  

OPTIMAX JOYSTICK  använder sig av ett unikt överföringssystem för att 

inga störningar ska ske från närliggande enheter. Joysticken överför data med en 

kod och det är endast mottagaren som svarar mot denna kod.  

För att fungera korrekt måste både joysticken och mottagaren använda sig av 

samma kod. Processen för att få två enheter att kommunicera med varandra 

kallas ”parning” och så snart denna kommunikationskod har lärts in behåller 

både joystick och mottagare denna information, även i avstängt läge eller när 

batteriet byts.  

När OPTIMAX JOYSTICK levereras är enheterna redan parade men det finns 

tillfällen då det är nödvändigt att gå igenom processen igen – till exempel om en 

ny mottagare ska användas tillsammans med en befintlig joystick eller om någon 

av enheterna mot förmodan skulle ”glömma” bort koden.  

För att para enheterna följ instruktionerna 

nedan: 

1. Avlägsna luckan till batterifacket 

2. Placera joysticken inom en meter från 

mottagaren. 

3. Tryck in knappen på mottagarens 

undersida. Lysdioden (som är placerad 

ovanför anslutningskabeln) ska då blinka.  

4. Tryck kort på knappen inuti joystickens 

batterifack inom 10 sekunder.  Det är inte 

nödvändigt att röra på joysticken. 

5. Efter en liten stund ska lysdioden lysa 

stadigt i fem sekunder och aktivering av 

markören återupptas. Sätt tillbaka locket 

på batterifacket.  

6. Om lysdioden upphör att blinka efter c:a 

15 sekunder och inte blinkar stadigt, 

upprepa proceduren från 3. Om det då 

fortfarande inte fungerar, gå till sektionen 

för Felsökning.  
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Installation 

Kontrollera att datorn är helt avstängd och inte bara i viloläge.  

Anslut OPTIMAX JOYSTICK mottagarenhet (om en PS2-ingång används 

måste den medföljande (eller annan) PS2-till-USB-adaptern användas). 

För att optimera räckvidden, undvik om möjligt att placera mottagarenheten 

bakom datorn eller i närheten av något stort metallföremål eller annan 

störningskälla, såsom mobiltelefon eller hubb för trådlöst nätverk. 

1. Vänd på joystickenheten och avlägsna luckan till batterifacket med en 

skruvmejsel. 

2. Sätt i ett 9-volts batteri av bra kvalitet i batterihållaren. Alkalinebatterier ger 

bästa livslängd. Vänta med att sätta tillbaka batteriluckan.  

3. Sätt på datorn och låt den starta helt och hållet. Kontrollera att lysdioden på 

baksidan av mottagarenheten först lyser under några sekunder för att sedan 

slockna. Om den fortsätter att lysa, var vänlig gå till sektion “Parning”.  

4. Vicka på joysticksspaken för att kontrollera att musmarkören flyttar sig och sätt 

därefter tillbaka batteriluckan.  OPTIMAX JOYSTICK är nu klar att användas. 

Om musmarkören inte rör sig, gå till sektionen “Felsökning”.  

Underhåll 

OPTIMAX JOYSTICK har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om 

reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. 

 

Inställningar för hastighet 

OPTIMAX JOYSTICK går att använda med fyra hastigheter. För att ändra 

markörens hastighet tryck in och håll ner dragklickknappen tills ett pip hörs och 

släpp sedan.  

För att sedan sänka hastigheten tryck på knappen för vänsterklick (varje tryck 

sänker hastigheten ett steg).  

För att öka hastigheten tryck på knappen för högerklick (varje tryck ökar 

hastigheten ett steg).  

När önskad hastighet har uppnåtts, tryck in och håll nere dragklickknappen tills 

ett dubbelpip hörs.  Hastigheten är nu inställd.  

Leveransens innehåll 

Kontrollera noga innehållet. Förpackningen ska innehålla följande:  

• Optimax Joystick 

• Optimax Joystick mottagarenhet med USB-kabel.  

• PS2-till-USB-adapter 

• T-handtag 

• Handtag i form av en mjuk boll 

• Denna manual 

 

 


