
 

MX2 DIP-strömbrytare riktningar/inställningar (15-12-03) 
DIP-strömbrytarinställningarna kan endast ändras av personal som är auktoriserad av MAX Mobility!!! Eventuella 
förändringar av SmartDrives funktion måste förklaras tydligt för brukaren, och träning inom användning av den nya 
funktionen rekommenderas STARKT. 
 

1. Skruva ur skruvarna (6) i drivenhetens botten med en 3 mm insexnyckel. Tryck in nyckeln ordentligt i skruvarna 
när de tas loss. I annat fall bryts skruvskallarna av. Ta bort undre kåpan när alla skruvar tagits bort. Lokalisera  
DIP-strömbrytaren på kretskortet till vänster om batterihuset. 
 

    
 

2. Fack (3) på DIP-strömbrytaren används för inställning av den ”Maximala hastighet” som motorn kan köra. 
Om strömbrytaren i fack (3) är i ON-läge/nedåt kan drivenheten nå en maximal hastighet av 5,5 mph (8,9 km/h). 
För strömbrytaren i fack (3) till OFF-läge/uppåt för att begränsa enhetens maximala hastighet till 6 km/h (4 mph). 
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3. Fack (5) på DIP-strömbrytaren används till att låsa drivenheten i endast övningsläge. När strömbrytaren i fack (5) är i 

ON-läge/nedåt kan drivenheten växla mellan normal drift och övningsläge (med handledsknappen). För strömbrytaren 
i fack (5) till OFF-läge/uppåt för att låsa drivenheten permanent i övningsläge. Observera! När enheten är låst i endast 
övningsläge, är drivenheten låst i detta läge oavsett färgen på handledsbandets LED (den kan växla mellan blått och 
grönt genom att handledsknappen hålls intryckt. 
 

     
 
 

4. Fack (6) på DIP-strömbrytaren används för att aktivera farthållaren. När strömbrytaren i fack (6) är i läge OFF/uppåt 
och en av gasknapparna trycks in aktiveras drivenhetens motor och rullstolen körs framåt tills knappen släpps medan 
hastigheten successivt höjs. När knappen släpps fortsätter enheten att köra eller gå med farthållare med den hastighet 
som uppnåtts när handledsbandet eller gasknappen trycktes ned [eller om enheten är i övningsläge bromsar brukaren 
med handfälgarna]. Om handledsbandet stängs av fortsätter gasknapparna att fungera i det senast använda läget med 
handledsbandet, men skjutaktivering är inaktiverad. Om båda gasknapparna hålls intryckta är motorn inaktiverad tills 
båda knapparna släpps.  
 

5. Se till att motorkabeln är i sitt spår och att genomföringen är längs hela utsidan. Byt ut undre kåpan till drivenheten 
och sätt fast den undre kåpan till drivenheten med (6) skruvarna. 
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