Twister-schakelaar
Informatiehandleiding


Twister op gebogen staafje, lange kabel
(P005-50 zwart, P005-51 rood, P005-52 geel, P005-53
blauw, P005-54 groen)



Twister op gebogen staafje, korte kabel
(P005-60 zwart, P005-61 rood, P005-62 geel, P005-63
blauw, P005-64 groen)



Twister Basic, lange kabel
(P005-70 zwart, P005-71 rood, P005-72 geel, P005-73 blauw, P005-74 groen)



Satellite Twister
(P005-40 zwart, P005-41 rood, P005-42 geel, P005-43 blauw, P005-44 groen)

Over de Twister
De Twister is een duurzame en solide schakelaar van 17 mm die maar licht aangeraakt
hoeft te worden om ingeschakeld te worden en is verkrijgbaar in 5 kleuren. De Twister
heeft een standaard mono-aansluiting van 3,5 mm. Steek de jack van de Twister in de
vrouwelijke aansluiting van 3,5 mm van een apparaat dat is aangepast voor schakelaars,
een joystick of een computer. (voor computers heeft u een schakelaar-interface nodig)

De Twister bedienen



Probeer de behuizing van de Twister
niet te openen of demonteren.

De Twister-schakelaar is een
mechanische normale open schakelaar.
Als de schakelaar wordt ingedrukt, wordt
deze dus geactiveerd.

Informatie over garantie
en klantenservice

Om uw Twister te activeren, drukt u het
activatiegedeelte in. U voelt en hoort een
duidelijk waarneembare en hoorbare
'klik'.

mo-Vis geeft twee jaar garantie op uw
Twister-schakelaar. De garantie gaat in op
de aankoopdatum en dekt materiaal- en
productiefouten.

Reinigen en onderhoud

Voor ondersteuning en meer informatie
over andere producten van mo-Vis, kunt
u contact opnemen met:

De Twister correct laten
functioneren





Ontkoppel de Twister en veeg deze af
met een licht vochtige doek en
schoonmaakmiddel of alcohol.
Dompel de Twister nooit onder in
water of schoonmaakmiddel.
Trek of draai de kabel niet om de
Twister.

mo-Vis bvba
Biebuyckstraat 15 D
9850 Nevele
+32 9 335 28 60
info@mo-vis.com
www.mo-vis.com

Installatie

Technische specificaties

Zorg ervoor dat u tijdens de
installatie van de Twister geen kabels
beschadigt.
Controleer tijdens gebruik regelmatig de
kabels.

Twister op gebogen staafje
De Twister is bevestigd
op een Quick-tomount, 10 cm lange
gebogen staafje van
mo-Vis met een
diameter van 6 mm.

Technische specificaties Twisterschakelaar










De Twister op gebogen
staafje kan met behulp van de Quick-tomount klemmen op andere staafjes of de
rolstoel worden gemonteerd.





Twister Basic
De Twister is met 2
schroeven op een
metalen/plastic plaat
gemonteerd.



De Twister Basic kan
in een tafelblad gemonteerd worden.

Type schakelaar: mechanisch
Normaal Open
Soort aansluiting: kabel
Activatie: indrukken
Diameter activatiegedeelte: 1,7 cm
Activeringskracht: 30 g
Afstand vóór activatie: 0,5 mm
Feedback: hoorbare, voelbare klik
Jack grootte: 3,5 mm monoaansluiting
Kabellengte: korte kabel van 30 cm of
lange kabel van 150 cm
Bevestigingstype gebogen staafje:
Diameter van 6 mm
Lengte van 10 cm
Bevestigingstype Basic: met 2
schroeven op een metalen/plastic
plaat gemonteerd
Opening met een diameter van
2,5 mm
Afstand van 8 mm
2 soorten schroeven geleverd:
 met een diameter van 2,2 mm
en een lengte van 6,5 mm voor een
plaatdikte van 0,5 tot 2 mm
 met een diameter van 2,2 mm
en een lengte van 9,5 mm voor een
plaatdikte van 3 tot 4,5 mm

Satellite
Twister
De Twister is uitgerust met een inzetstuk
dat op de All-round Joystick gemonteerd
kan worden.
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