Gebruikers- en installatiehandleiding
NL

Multi Swing
Veelzijdig elektrisch montage-apparaat

Multi Swing Rechter Arm(P001-60)
Multi Swing Rechter Arm Bundel (P001-62)
Multi Swing Linker Arm (P001-61)
Multi Swing Linker Arm Bundel (P001-63)

Contact en product
mo-Vis bvba
Biebuyckstraat 15 D
9850 Deinze - België
Website: www.mo-vis.com
E-mail: contact@mo-vis.com
Telefoon: +32 9 335 28 60

Gebruikers- en installatiehandleiding Multi Swing
Geproduceerd en gepubliceerd door mo-Vis bvba, België
Editie 5, september 2019
Catalogusnummer: D-P001-50-75-04

2

Inhoud
Contact en product ------------------------------------------------------------------- 2
mo-Vis bvba ----------------------------------------------------------------------- 2
Gebruikers- en installatiehandleiding Multi Swing ----------------------- 2
Inhoud ----------------------------------------------------------------------------------- 3
Belangrijke informatie over deze handleiding --------------------------------- 4
Ondersteuning, afdanken en reserveonderdelen ----------------------------- 5
Garantie --------------------------------------------------------------------------------- 6
Veiligheidsmaatregelen ------------------------------------------------------------- 8
Ontwerp en werking van de Multi Swing --------------------------------------11
Onderdelen en accessoires ---------------------------------------------------11
Configuratiesoftware van mo-Vis -------------------------------------------16
Installatie-opties -----------------------------------------------------------------17
Installatie-instructies ----------------------------------------------------------------19
Voorbereidingen-----------------------------------------------------------------19
Installatie van de Multi Swing-motor ---------------------------------------20
Installatie van de arm ----------------------------------------------------------21
Testen ------------------------------------------------------------------------------22
De bewegingen bepalen (instellingen) -------------------------------------23
Eerste gebruik ------------------------------------------------------------------------24
De Multi Swing gebruiken ---------------------------------------------------------25
Gebruiksvoorwaarden ---------------------------------------------------------25
Aanpassingen aan de gebruiker----------------------------------------------25
Probleemoplossing--------------------------------------------------------------25
Foutcodes -------------------------------------------------------------------------27
Onderhoud ----------------------------------------------------------------------------28
Instellingen ----------------------------------------------------------------------------29
Montage-instellingen (gebruikersniveau) ---------------------------------29
Operationele instellingen (gebruikersniveau) ----------------------------29
Motorinstellingen (standaardniveau) --------------------------------------34
Hardware-instellingen (OEM-niveau)---------------------------------------36
Technische gegevens----------------------------------------------------------------39

Multi Swing handleiding

3

Belangrijke informatie over deze handleiding
Hartelijk bedankt dat u voor een product van mo-Vis heeft
gekozen! Als u meer informatie over mo-Vis en haar producten
wilt, kunt u onze website bezoeken op: www.mo-vis.com.
Voordat u dit product installeert of gaat gebruiken, is het
belangrijk dat u deze installatie- en bedieningsinstructies
doorneemt en begrijpt, en dan met name de
veiligheidsinstructies.
In de installatie-instructies worden de opties en mogelijkheden
beschreven die u als installateur heeft met het mo-Vis-product.
Het mo-Vis-product moet ingesteld worden met de
configuratiesoftware van mo-Vis.
De bedieningsinstructies zijn met name bedoeld om u
vertrouwd te maken met de functies en kenmerken van het moVis-product en hoe u het op de best mogelijke manier kunt
gebruiken. Er wordt tevens belangrijke veiligheids- en
onderhoudsinformatie vermeld en er worden mogelijke
problemen in beschreven die tijdens gebruik op kunnen treden.
Bewaar de bedieningsinstructies altijd ergens in of in de buurt
van uw rolstoel, aangezien u belangrijke informatie nodig kunt
hebben over het gebruik, de veiligheid en het onderhoud.
Alle informatie, afbeeldingen, illustraties en specificaties zijn
gebaseerd op de productinformatie die beschikbaar was op het
moment van drukken. De in deze instructies weergegeven
afbeeldingen en illustraties zijn representatieve voorbeelden en
zijn niet bedoeld als exacte weergaven van de verschillende
onderdelen van het product.
We behouden ons het recht voor om het product zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Documentatie bestellen
U kunt extra exemplaren van deze gebruikers- en
installatiehandleiding downloaden op de website van mo-Vis:
www.mo-vis.com.
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Ondersteuning, afdanken en
reserveonderdelen
Technische ondersteuning
Als u technische problemen ondervindt, raden we aan contact
op te nemen met uw dealer.
Als de dealer niet beschikbaar is of u niet weet wie de dealer is,
kunt u via e-mail contact opnemen met mo-Vis bvba
support@mo-vis.com of bellen naar +32 9 335 28 60.
Vermeld altijd het serienummer van het apparaat als u contact
met mo-vis opneemt. Op deze manier kunnen we u de juiste
informatie geven.

Reserveonderdelen en accessoires
Reserveonderdelen en accessoires moeten door de dealer bij
mo-Vis bvba worden besteld.

Afdanken en recyclen
Neem de plaatselijk afvalvoorschriften in acht als u het apparaat
afdankt.
Gooi overbodige elektronische onderdelen op een
verantwoorde wijze weg en in overeenstemming met de
plaatselijke voorschriften voor recycling.

Multi Swing handleiding
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Garantie
mo-Vis bvba garandeert dat de Multi Swing 2 jaar lang vrij is van
materiaal- en productiefouten, mits het apparaat op de juiste
manier gebruikt, verzorgd en onderhouden wordt.
Alle garanties dekken uitsluitend onderdelen en gelden alleen
voor de oorspronkelijke koper van het product bij een mo-Visdealer.

Begin van de garantieperiode
Iedere garantie gaat in op de datum dat het product aan de
klant wordt geleverd.

Reparatie en vervanging
Voor onderhoud tijdens de garantieperiode raden we aan
contact op te nemen met de dealer bij wie het product is
gekocht. Als er materiaal- of productiefouten optreden, moet de
dealer een autorisatienummer voor teruggave (RA) opvragen bij
mo-Vis en moet het product naar een door mo-Vis aangewezen
servicecentrum worden gestuurd. mo-Vis repareert of vervangt
naar eigen goeddunken alle producten die onder de garantie
vallen.

Disclaimer en beperking van verhaalsmogelijkheden
De in deze overeenkomst uiteengezette uitdrukkelijke garanties
vervangen alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid
voor een bepaald doel. mo-Vis is in geen geval aansprakelijk
voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg
van een defect aan dit product. Onderdelen die onderhevig zijn
aan "normale slijtage" (zoals pads, joystickballetjes, batterijen,
etc.) worden niet gedekt door de garantie, met uitzondering van
materiaal- of productiefouten.

Wijzigingen
Niemand heeft het recht de garanties van mo-Vis te wijzigen,
verlengen of er afstand van te doen.

Vervallen van garanties
De eerder genoemde garanties zijn afhankelijk van een correcte
installatie, gebruik, onderhoud en zorg voor het product. De
garantie vervalt als het product verkeerd is geïnstalleerd of
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gebruikt, of als het is gerepareerd of er onderdelen zijn
vervangen door andere partijen dan mo-Vis of een erkende
dealer. De Multi Swing-motor is een onderdeel dat niet
gerepareerd kan worden.
Het toevoegen van apparatuur of uitrusting die niet is
gefabriceerd of aanbevolen door mo-Vis, kan van invloed zijn op
de beoogde werking van het mo-Vis-product en kan de garantie
ongeldig maken.

Gebruik begrijpen
De zorgverlener (geautoriseerde installateur) is er
verantwoordelijk voor dat hij/zij het beoogd gebruik van de moVis-apparatuur, de specificaties en de programmeerinstellingen
begrijpt. mo-Vis kan niet verantwoordelijk worden gehouden
voor schade als gevolg van onjuiste installatie of onjuist gebruik
van het product. Verkeerd gebruik, een verkeerde behandeling
en opslag worden niet gedekt door deze garantie.

Multi Swing handleiding
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Veiligheidsmaatregelen
Algemeen
De Multi Swing kan op iedere elektrische rolstoel met een
aansluiting van 24 V worden aangesloten.
Onjuist gebruik of een onjuiste installatie kan letsel veroorzaken
bij de gebruiker en tot schade aan de rolstoel of andere
eigendommen leiden.
Om deze risico's te beperken, moet u deze instructiehandleiding
aandachtig doornemen en speciale aandacht besteden aan de
veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
Ongeautoriseerd gebruik van het product kan een grotere kans
op ongelukken tot gevolg hebben. Volg de aanbevelingen in
deze handleiding nauwgezet op om ongelukken door gebruik te
voorkomen.
Installeer dit product alleen op een rolstoel, wanneer de
rolstoelfabrikant de installatie van onderdelen van externe
partijen toestaat.
De Multi Swing-motor is een onderdeel dat niet gerepareerd kan
worden.
Neem als u twijfelt over bepaalde wijzigingen en aanpassingen
altijd contact op met een gecertificeerde servicemonteur.
In case any serious incident occurs in relation to this device, this
should be reported immediately to mo-Vis and the competent
authority of the Member State in which the user is established.
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Waarschuwingslabels
Deze handleiding bevat de volgende waarschuwingslabels, die
bedoeld zijn om u te wijzen op situaties die tot ongewenste
problemen kunnen leiden, zoals persoonlijk letsel of schade aan
de rolstoel.
LET OP!
Wees voorzichtig als u dit symbool ziet.

WAARSCHUWING!
Wees uiterst voorzichtig als u dit symbool ziet. Het niet in acht
nemen van waarschuwingen kan tot persoonlijk letsel of
eigendomsschade leiden.

LET OP!
Beperkte garantie
mo-Vis accepteert geen aansprakelijkheid voor persoonlijk
letsel of eigendomsschade als gevolg van het niet opvolgen
door de gebruiker of andere personen van de aanbevelingen,
waarschuwingen en instructies in deze handleiding.

LET OP!
EMC-vereisten
De elektronica en accessoires van een elektrische rolstoel
kunnen verstoord worden door externe elektromagnetische
velden (bijvoorbeeld van mobiele telefoons). De elektronica en
accessoires van een rolstoel kunnen ook zelf
elektromagnetische velden uitstralen die de directe omgeving
kunnen verstoren (bijvoorbeeld bepaalde alarmsystemen in
bedrijven).
De grenswaarden voor elektronische compatibiliteit (EMC) met
betrekking tot elektrische rolstoelen staan vermeld in de
geharmoniseerde EU-normen in de richtlijn voor medische
apparatuur, nr. 93/42/EEC.
De Multi Swing voldoet aan deze grenswaarden.

Multi Swing handleiding
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WAARSCHUWING!
Installatie
De Multi Swing mag uitsluitend geïnstalleerd of aangepast
worden door een gecertificeerde servicemonteur of iemand met
voldoende kennis om de aanpassing correct uit te kunnen
voeren.
Onderhoud en service
Voer alleen de in de handleiding gespecificeerde service en
onderhoud uit, zolang er aan de in deze handleiding beschreven
vereisten voor een bepaalde handeling wordt voldaan. Alle
overige service, wijzigingen en aanpassingen aan de Multi
Swing moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerde
servicemonteur, die over voldoende kennis beschikt om de
aanpassing correct uit te kunnen voeren. Neem als u twijfelt
contact op met een gecertificeerde servicemonteur of mo-Vis.
Gebruik uitsluitend door mo-Vis goedgekeurde of aanbevolen
reserveonderdelen of accessoires. Gebruik van andere
reserveonderdelen of accessoires kan de werking en veiligheid
van het product in gevaar brengen. Hierdoor kan ook de
garantie komen te vervallen.

LET OP!
Testen
De Multi Swing moet altijd getest worden zonder dat er iemand
in de rolstoel zit na iedere wijziging van de fysieke zwenkarm of
aanpassing van de motorinstellingen.
Zorg ervoor dat er geen onderdelen, kabels, accessoires van de
rolstoel of een persoon vast komen te zitten door de
bewegingen van de zwenkarm.
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Ontwerp en werking van de Multi Swing
Doel
De Multi Swing is een veelzijdige, gemotoriseerde arm die op
een elektrische rolstoel kan worden gemonteerd. Met deze arm
kunnen apparaten zoals een kin-joystick worden bevestigd om
mee te rijden en de arm kan omhoog of zijwaarts worden
bewogen door op een knop te drukken.

Algemeen
De Multi Swing is op de achterkant van de rugleuning van de
rolstoel bevestigd met de Q2M universele klem (meegeleverd in
de Bundle-versie). De Q2M universele klem is ook los
verkrijgbaar.
 De motor en arm van de Multi Swing kunnen naar de
persoonlijke wens van iedere gebruiker worden ingesteld
met de verschillende meegeleverde installatie-onderdelen.
 Met de configuratiesoftware van mo-Vis kunnen de
bewegingen, snelheden en activatiemethoden van het
apparaat worden aangepast voor iedere situatie.
 De Multi Swing werkt met iedere knop met mini-aansluiting
(stereo of mono). De aansluitingen van de input en output
kunnen met een computer worden ingesteld. Een bepaalde
inputknop kan bijvoorbeeld ingesteld worden om tot drie
verschillende taken uit te voeren.

Onderdelen en accessoires
Beschikbare versies
 Multi Swing Rechter Arm (P001-60): voor bevestiging aan de
rechterkant van de rolstoel
 Multi Swing Rechter Arm Bundel (P001-62): voor bevestiging
aan de rechterkant van de rolstoel, incl. mo-Vis-montageset
voor Multi Swing
 Multi Swing Linker Arm (P001-61): voor bevestiging aan de
linkerkant van de rolstoel
 Multi Swing Linker Arm Bundel (P001-63): voor bevestiging
aan de linkerkant van de rolstoel, incl. mo-Vis-montageset
voor Multi Swing
Multi Swing handleiding
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Multi Swing-pakket
Een Multi Swing-pakket bestaat uit de volgende onderdelen:
Productbeschrijving
Productcode
Multi Swing-motor

P001-50

T-stuk voor Multi Swing

M001-12

Multi Swing T-bar Rod

M001-05

Multi zwenkarm naar staafje
interconnectie-eenheid

M001-13

Rechterarm voor Multi Swing M001-01
(voor pakketten P001-60 en
P001-62)

Swing Left arm (for packages M001-10
P001-61 and P001-63)
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Productbeschrijving

Productcode

C-staafje voor Multi Swing

M001-02

S-staafje voor Multi Swing

M001-03

Trekdraad voor Multi Swing

M001-14

Dop voor Multi Swing

M001-15

Handleiding voor Multi
D-P001-50-75
Swing, met
Sticker met het serienummer

Montageset voor Multi Swing
De montageset voor de Multi Swing wordt meegeleverd met de
Bundle-versie P001-62.
De bevestigingsset voor de Multi Swing of de verschillende
onderdelen kunnen ook apart besteld worden.
Productbeschrijving

Productcode

Q2M universele klem

M007-01

Q2M Multi Swing-beugel
M004-10
(incl. bevestigingsschroeven)

Multi Swing handleiding
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Productbeschrijving

Productcode

Q2M Dogbone Slide In
(botvormig inzetstuk) (200
mm)

M004-11

Q2M Q2M Dogbone
M004-12
Extension Straight (recht
botvormig verlengstuk) (incl.
bevestigingsschroeven)

Q2M Q2M Dogbone
Extension Right Angled
(botvormig verlengstuk met
rechte hoek) (incl.
bevestigingsschroeven)
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M004-13

Installatie voltooien
Hieronder ziet u een afbeelding van een met een Multi Swingmontageset geïnstalleerde Multi Swing-arm.

Motor en gegevens Multi Swing
De aansluitingen van de Multi Swing-motor hebben
beschermkapjes om te voorkomen dat er tijdens gebruik stof of
vocht binnenkomt.
LET OP!
Verwijder de beschermcover voordat u iets aansluit.
LET OP!
Bewaar de beschermcover altijd voor als de aansluitingen niet
worden gebruikt.

Multi Swing handleiding
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Reserveonderdelen bestellen
Reserveonderdelen en accessoires moeten door de dealer bij
mo-Vis bvba worden besteld.
Vermeld altijd de productcode en productbeschrijving van de te
bestellen artikelen.

Configuratiesoftware van mo-Vis
De bewegingen, snelheid, hoek en aansluiting van de Multi
Swing zijn volledig aanpasbaar met de configuratiesoftware van
mo-Vis.

Software downloaden
 U kunt de software downloaden op de website van mo-Vis:
www.mo-vis.com.
 Voor alle informatie over de installatie en het gebruik van de
software, kunt u de handleiding van de configuratiesoftware
van mo-Vis raadplegen (inbegrepen in de
softwaredownload).

Software vereisten
Windows versie 7, 8 of 10.
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Gebruikersprofielen
Afhankelijk van uw profiel (gebruiker, begeleider, dealer, OEM)
kunt u een aantal instellingen configureren voor de Multi Swing.
 Voor een gebruikersprofiel is geen wachtwoord nodig.
 Voor hulp-, dealer- en OEM-profielen is wel een wachtwoord
nodig.

Installatie-opties
De verschillende onderdelen van de Multi Swing kunnen op
verschillende manieren worden geïnstalleerd, zodat de Multi
Swing volgens de wensen van iedere gebruiker geplaatst kan
worden.

Installatie links of rechts
De Multi Swing is beschikbaar in een rechter en linker versie. De
standaard positie is rechts, dus voor gebruik van de linker arm
zal u de montagelocatie in de configuratiesoftware moeten
aanpassen (zie verder).
 Voor installatie aan de rechterkant van de rolstoel: gebruik
de Multi Swing Rechter Arm (P001-60) of Multi Swing
Rechter Arm Bundel (P001-62).
 Voor installatie aan de linkerkant van de rolstoel: gebruik de
Multi Swing Linker Arm (P001-61) of de Multi Swing Linker
Arm Bundel (P001-63).

Standaardplaatsing Multi Swing-motor
De Multi Swing wordt standaard dusdanig bevestigd zodat de
arm opzij kan bewegen.
Door de Multi Swing-motor te kantelen het Q2M botvormige
verlengstuk met rechte hoek niet te gebruiken, kan de Multi
Swing-arm gemonteerd worden voor een opwaartse beweging.
Gebruik de verschillende botvormige delen om de Multi Swingmotor in de juiste positie te brengen voor de gebruiker.

Positionering van de Multi Swing-arm
Het T-stuk kan gebruikt worden om de Multi Swing-arm op de
Multi Swing-motor aan te sluiten. Om het apparaat op de Multi
Swing-arm aan te sluiten, gebruikt u het S-staafje of het Cstaafje.
Multi Swing handleiding
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Aansluitopties
De Multi Swing kan met verschillende soorten knoppen worden
bediend en kan op
meerdere manieren worden
ingesteld.
De aansluiting voor de input
en output zijn stereo, dus
kunnen twee kanalen
worden gebruikt. Op deze
manier kunt u twee
knoppen (inputaansluiting) aansluiten, of twee outputs instellen
(outputaansluiting).
Om beide kanalen te gebruiken, heeft u een splitterkabel
nodig.(zie illustratie boven)
LET OP!
Als u een mono-aansluiting op de input aansluit, zorgt u ervoor
dat er geen functies zijn geprogrammeerd voor de tweede
output (als er in eerste instantie twee knoppen zijn
geprogrammeerd en er vervolgens een mono-aansluiting wordt
gebruikt, wordt er voortdurend een signaal verzonden als de
tweede functie nog niet is verwijderd)

Bedieningsopties
Er zijn drie bedieningsmodi en ze kunnen via beide inputkanalen
geactiveerd worden.
U kunt de bedieningsmodi instellen met de configuratiesoftware
van mo-Vis.
 Standaard bedieningsmodus
 Eén actie per kanaal: de arm bedienen of een output
activeren
 Gecombineerde dubbele actie, 2 acties per kanaal
Activeren: stel de 'Outputmodustip' in op 'Output gestopt'
 Kort indrukken: de outputtip activeren
 Lang indrukken: de arm bedienen
 Gecombineerde driedubbele actie, 3 acties per kanaal
Activeren: stel de 'Outputmodustip' in op 'Output gestopt'
 Eén keer kort indrukken (één klik): de outputtip activeren
 Twee keer kort indrukken (dubbelklik): de outputring
activeren
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 Lang indrukken: de arm bedienen

Rijveiligheid
Met de configuratiesoftware van mo-Vis kunt u een output
instellen die geactiveerd wordt als de arm in de beginpositie
staat.
LET OP!
Als de Multi Swing in de slaapmodus staat en de arm
handmatig wordt bewogen, alhoewel we dit afraden, kan het 5
tot 10 seconden duren totdat de output reageert op de nieuwe
stand van de arm.

Installatie-instructies
Voorbereidingen
Gekwalificeerde servicemonteur
De Multi Swing mag alleen door een gecertificeerde
servicemonteur geïnstalleerd worden.

Gereedschap
Gebruik een inbussleutel om de montageset van de Multi Swing
en de Multi Swing te installeren.
LET OP!
Gebruik het juiste gereedschap om de Multi Swing te installeren
en af te stellen. Gebruik van onjuist gereedschap kan het
apparaat beschadigen.
LET OP!
Draai schroeven niet te strak aan.

Installatieplan
Stel vóór installatie een installatieplan op. Op basis van de
behoeften van de gebruiker en de maten van de rolstoel en
gebruiker, moet er in dit plan rekening worden gehouden met:
 Waar welk onderdeel van de Multi Swing geplaatst moet
worden
 Hoe de Multi Swing bediend gaat worden
Multi Swing handleiding
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 De instellingen van de Multi Swing-motor

Sticker met het serienummer
De sticker met het serienummer (in het pakket inbegrepen)
moet achter op deze handleiding worden geplakt.

Installatie van de Multi Swing-motor
LET OP!
Alle aansluitingen moeten altijd met de geleverde schroeven
worden vastgedraaid.
Ga als volgt volgens uw installatieplan te werk om de Multi
Swing-motor te installeren:
1. Plaats de Q2M universele klem rechts of links op de rolstoel
en zet deze stevig vast.
2. Plaats en bevestig het Q2M botvormige inzetstuk in de
universele klem.
3. Plaats en bevestig het Q2M botvormige verlengstuk met
rechte hoek op het Q2M botvormige inzetstuk.
 Bevestig het Q2M botvormige verlengstuk met rechte
hoek niet als de arm omhoog moet kunnen bewegen. We
adviseren om in plaats daarvan één Q2M recht botvormig
verlengstuk te gebruiken.
 Als de gebruiker gehinderd wordt door de
omhoogstaande zwenkarm, monteert u de Multi Swingmotor op een hoger punt.
 Afhankelijk van de plaatsing kunnen er andere
configuraties worden doorgevoerd.
 Indien nodig kunnen er extra montage-onderdelen
worden besteld bij mo-Vis.
4. Plaats de Multi Swing-motor en de Multi Swing-beugel en zet
ze goed vast.
LET OP!
De aansluitingen moeten op de onderkant (standaardpositie) of
het onderste gedeelte (gekantelde positie) zitten.
5. Leid de XLR-stroomkabel naar een beveiligde aansluiting
(max. 12 A) op de rolstoelaccu en zet de XLR-stroomkabel
vast aan de rolstoel met tie-wraps of klemmetjes.
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WAARSCHUWING!
Sluit de XLR-stroomkabel niet aan op de rolstoelaccu of een
andere accu tijdens het installeren of afstellen van de Multi
Swing-motor of Multi Swing-arm om ongewenste bewegingen
te voorkomen.

Installatie van de arm
Zorg ervoor dat de Multi Swing-motor correct is geïnstalleerd
voordat u de Multi Swing-arm installeert.
LET OP!
Wijzig de hoek van de Multi Swing-arm of het T-stuk niet
handmatig als u de Multi Swing-motor bevestigt. Dit kan de
positie en werking van de Multi Swing-motor negatief
beïnvloeden.
LET OP!
Alle aansluitingen moeten altijd met alle geleverde schroeven
worden vastgedraaid. Gebruik uitsluitend de met de verpakking
meegeleverde schroeven.
Ga als volgt volgens uw installatieplan te werk om de arm te
installeren:
1. Sluit het T-stuk aan op de Multi Swing-motor.
2. Plaats de Multi Swing-arm in het T-stuk.
LET OP!
De schroeven moeten in de sleuven van de arm passen. Bepaal
wat de juiste locatie is voor de schroeven in het T-stuk.
Schroeven moeten op een dusdanige manier geplaatst worden,
zodat ze de kabeldoorvoeren in de arm niet raken.
3. Plaats het C-staafje of S-staafje om het apparaat aan te
bevestigen.
4. Snijd indien nodig het overbodige stuk buis af aan de
achterkant van de arm (achter het T-stuk).
Houd een klein stukje extra buis over om later nog te kunnen
bijregelen.
LET OP!
Als u een stuk buis afsnijdt, moet u altijd het gesneden uiteinde
ontbramen om letsels of schade aan kabels te voorkomen.
Multi Swing handleiding
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5. Gebruik de trekdraad om de verbindingskabel voor het
apparaat in de arm te trekken. (Enkel van toepassing voor de
mo-Vis Micro en Multi Joystick.)
De verbindingskabel komt binnen bij het C-staafje of S-staafje
en verlaat de arm net voorbij het T-stuk.
6. Plaats het apparaat op het C-staafje of S-staafje en zet het
goed vast.
LET OP!
Het maximale apparaatgewicht is 500 gram bij een afstand van
65 cm vanaf het scharnierpunt bij de aansluiting van de Multi
Swing-motor.
7. Bevestig alle kabels en zet ze goed vast.
8. Plaats de dop.

Testen
Test na de installatie van de Multi Swing-motor en de Multi
Swing-arm de plaatsing en bewegingen van de arm.
WAARSCHUWING!
Test eerst zonder dat er iemand in de rolstoel zit.
LET OP!
Gebruik altijd een beveiligde aansluiting op de rolstoelaccu van
maximaal 12 A.
1. Sluit de Multi Swing-motor met de XLR-kabel aan op de
rolstoelaccu.
2. Sluit een knop aan op de besturingsinput van de Multi Swingmotor.
3. Schakel de rolstoel in.
4. Druk op de knop.
De standaardinstellingen van de Multi Swing-motor zijn: arm
openen/sluiten, kortstondig (arm beweegt zolang de knop is
ingedrukt, nogmaals drukken verandert de richting van de
beweging).
5. Controleer het volgende:
 Beweegt de arm in overeenstemming met de
standaardinstellingen?
 Kan de arm vrij bewegen zonder rolstoeldelen of kabels te
hinderen?
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 Kan de arm bewegen zonder iemand in de rolstoel te

hinderen?
 Kunnen alle kabels vrij bewegen ondanks dat ze goed
vastzitten?
6. Wijzig indien nodig de positie van de arm en Multi Swingmotor en voer weer een test uit, totdat alles optimaal en
veilig functioneert.
WAARSCHUWING!
Schakel de rolstoel uit en ontkoppel de Multi Swing-motor van
de voeding om ongewenste bewegingen te voorkomen.
7. Controleer of alle schroeven stevig zijn aangedraaid.

De bewegingen bepalen (instellingen)
De bewegingen, snelheid, hoek en aansluiting van de Multi
Swing zijn volledig aanpasbaar met de configuratiesoftware van
mo-Vis.
 Deze software moet worden geïnstalleerd en is klaar voor
gebruik op een pc.
 Afhankelijk van uw profiel (gebruiker, begeleider, dealer,
OEM) kunt u een aantal instellingen wijzigen.
Om bewegingen tijdens de installatieprocedure in te stellen,
raden we ten minste een dealerprofiel aan.

Instellingen definiëren
Ga als volgt te werk om de instellingen te definiëren:
1. Sluit de Multi Swing-motor aan op een pc. Gebruik een
standaard mini-USB kabel.
2. Configureer de instellingen met de software.
3. Upload de configuratie.
4. Test de configuratie en pas deze indien nodig aan.

Instellingen
Ga naar Instellingen voor een lijst met alle instellingen.

Multi Swing handleiding
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Eerste gebruik
Ondersteuning van de dealer
Als de gebruiker de joystick voor het eerst gaat gebruiken, is het
verstandig om de hulp van de dealer of servicemonteur in te
roepen om de verschillende mogelijkheden aan de klant (de
gebruiker en/of zijn/haar begeleider) uit te leggen.
Mocht het nodig zijn, dan kan de dealer de laatste aanpassingen
doen.

Gebruikerstest
Het is belangrijk dat de klant weet hoe de joystick werkt, hoe
hij/zij deze moet gebruiken en wat er aangepast kan worden om
de gebruikerservaring te verbeteren.
Doe als dealer het volgende:
1. Vertel de klant en laat hem/haar zien hoe u de joystick heeft
geïnstalleerd en leg uit hoe iedere (nieuwe) knop werkt.
2. Laat de gebruiker alle posities van de Multi Swing-motor en
arm testen:
 Beweegt de arm in overeenstemming met de instellingen?
 Kan de arm bewegen zonder degene in de rolstoel te
hinderen?
 Zijn de arm en knoppen in alle beschikbare posities
optimaal geplaatst voor de gebruiker?
3. Stel de Multi Swing indien nodig af en voer weer een test uit,
totdat alles optimaal functioneert.
4. Vertel de klant over mogelijke problemen en hoe ze kunnen
worden opgelost (zie 'Probleemoplossing').
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De Multi Swing gebruiken
Gebruiksvoorwaarden
De Multi Swing moet zoals geïnstalleerd door de dealer worden
gebruikt, in overeenstemming met de installatie-instructies in
deze handleiding.
De voorziene gebruiksvoorwaarden worden tijdens het eerste
gebruik door de dealer of servicemonteur aan de gebruiker
en/of begeleider uitgelegd.
Als de gebruiksvoorwaarden ingrijpend veranderen, neemt u
contact op met uw dealer of een gecertificeerde servicemonteur
om overmatige slijtage of onbedoelde schade te voorkomen.

Aanpassingen aan de gebruiker
WAARSCHUWING!
Het wijzigen van de instellingen kan apparaten of de rolstoel
beschadigen, of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
LET OP!
Wijzig instellingen alleen als er niemand in de rolstoel zit.
LET OP!
Test nieuwe instellingen alleen als er niemand in de rolstoel zit.
Als gebruiker of begeleider kunt u zelf een beperkt aantal
instellingen wijzigen met de configuratiesoftware van mo-Vis.
Alhoewel het aantal instellingen dat u als gebruiker of
begeleider kunt wijzigen beperkt is, raden we aan om alleen
instellingen te wijzigen die u volledig begrijpt.
 Ga voor een lijst met instellingen naar Instellingen.

Probleemoplossing
Hieronder ziet u een lijst met mogelijke problemen en de
mogelijke oorzaak en oplossing.
Multi Swing handleiding
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Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Arm beweegt niet

Geen stroom



Slechte of
verkeerde
verbinding van de
knop
 Niet werkende
knop of bedrading
Het gemonteerde
apparaat is te zwaar


armen blijven
bewegen




arm beweegt niet
zoals hij hoort te
bewegen

Slechte verbinding
van de knop
Niet werkende
knop of bedrading

armbeweging wordt
belemmerd

Controleer of alle
stroomkabels nog
aangesloten zijn
 Controleer of de accu leeg
is
 Controleer of de kabel van
de knop nog steeds op de
juiste aansluiting is
aangesloten
 Sluit een andere knop aan
 Vervang de bedrading
Demonteer het apparaat
Sluit de knop af en sluit
hem weer aan
 Ontkoppel de
voedingskabel en sluit hem
weer aan
 Sluit een andere knop aan
 Vervang de bedrading
Maak ruimte vrij rondom de
arm


Het gemonteerde
apparaat is te zwaar

Demonteer het apparaat

Verkeerde
instellingen

Wijzig de instellingen

Als het probleem hierna niet is opgelost, neemt u contact op
met uw plaatselijke dealer of servicemonteur van mo-Vis om het
probleem op te lossen.
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Foutcodes
Fault
CPU Error RAM
CPU Error FLASH
CPU Error EEPROM
Run Error Scheduler

Reason
CPU consistency check failed.
CPU consistency check failed.
CPU consistency check failed.
Firmware consistency check failed.

Required action
Replace PCB
Replace PCB
Replace PCB
Update Software or Replace PCB

Code Error Framework

Firmware consistency check failed.

Update Software or Replace PCB

Code Error Application

Firmware consistency check failed.

Update Software or Replace PCB

MSP Command Corrupt

Corrupt command was received.

Connection with the PC (Configurator program)
went wrong, try again.

MSP Command Unknown

Unknown command was received.

Connection with the PC (Configurator program)
went wrong. Update Firmware or update
Configurator Software. Try again.

MSP Sub Command
Unknown

Unknown Sub Command was received.

MSP Argument Invalid

Invalid argument received.

Connection with the PC (Configurator program)
went wrong. Update Firmware or update
Configurator Software. Try again.
Connection with the PC (Configurator program)
went wrong. Update Firmware or update
Configurator Software. Try again.

MSP Device Not Ready

Device as not ready to receive an MSP
command.

Connection with the PC (Configurator program)
went wrong. Update Firmware or update
Configurator Software. Try again.

MSP Device Wrong State

The device is not able to receive a
command in the current device state.

Connection with the PC (Configurator program)
went wrong. Update Firmware or update
Configurator Software. Try again.

PCB Test Failed

Factory test failed.

A fault occurred during factory testing.

Assembly Test Failed

Factory test failed.

A fault occurred during factory testing.

Field Test Failed

Field test failed (Calibration).

A fault occurred during field testing (Calibration).

Test Flag Check
Driver Error

One or more test flags not set.
The PWM driver signals a problem.

Redo tests and/or replace PCB.
Check motor and mechanics. Replace PCB.

Motor Stalled

Motor is not moving while it should be
moving.

Check motor, potentiometer and mechanics and/or
replace PCB.

Multi Swing handleiding
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Onderhoud
Reinigen
Reinig alle onderdelen van de Multi Swing regelmatig
(maandelijks), of als u dat nodig acht.
 Verwijder stof en vuil voorzichtig met een vochtige doek.
 Gebruik uitsluitend niet-agressieve desinfecterende
schoonmaakmiddelen
WAARSCHUWING!
Dompel de Multi Swing-motor niet onder in water en gebruik
geen enorme hoeveelheden vloeistof.

Maandelijkse controle
Controleer maandelijks, of als u dit nodig acht, of:
 Alle bouten en schroeven nog stevig aangedraaid zijn
 De bedrading niet beschadigd is
 Onderdelen niet overmatig versleten zijn

Onderhoud Multi Swing-motor
De Multi swing is onderhoudsvrij. Bij normaal gebruik hebben de
Multi Swing-motor en verschillende onderdelen geen extra
onderhoud nodig.
LET OP!
Breng geen extra smeermiddelen aan op de bewegende delen
van de Multi Swing-motor.
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Instellingen
U kunt de instellingen van de Multi Swing aanpassen met de
configuratiesoftware van mo-Vis. Afhankelijk van uw profiel
(gebruiker, begeleider, dealer, OEM) kunt u een aantal
instellingen wijzigen.

Montage-instellingen (gebruikersniveau)
Instelling

Beschrijving

Openingshoek




Montagelocatie




De openingshoek van de arm.
Automatische stop als de hoek is
bereikt.

Montage rechts
Montage links

Parameters
Standaard 180°
Min.

1°

Max.

274°

Stappen

1




Montagerichting




Horizontale montage: arm
beweegt links/rechts.
Verticale montage: arm beweegt
omhoog/omlaag.




Rechts
(standaard)
Links
Horizontaal
(standaard)
Verticaal

Operationele instellingen (gebruikersniveau)
Normale bediening
Hierbij biedt de knop een directe actie. De actie kan de arm
bewegen of een output initiëren.

Gecombineerde dubbele actie
Hierbij wordt de knop gebruikt om een output te initiëren en de
arm te bewegen.
Als de knop kort wordt gesloten, wordt de Outputtip gesloten
voor een vaste ingestelde tijd (zie instellingen).
Als de knop langer wordt ingedrukt, wordt de arm bediend.
Afhankelijk van de instellingen beweegt de arm zo lang als de
knop is ingedrukt, of helemaal tot aan het einde.
Multi Swing handleiding
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Gecombineerde driedubbele actie
Hierbij wordt de knop gebruikt om beide outputs te initiëren en
de arm te bewegen.
Als de knop één keer kort wordt ingedrukt (één klik), wordt de
'outputtip' gesloten voor een vaste ingestelde tijd (zie
instellingen).
Als de knop twee keer wordt ingedrukt (dubbelklik), wordt de
'outputring' gesloten voor een vaste ingestelde tijd (zie
instellingen).
Als de knop langer wordt ingedrukt, wordt de arm bediend.
Afhankelijk van de instellingen beweegt de arm zo lang als de
knop is ingedrukt, of helemaal tot aan het einde.
Vergeet niet om de 'Outputmodustip' en de 'Outputmodusring'
in te stellen op 'Output Timed'. Anders werken de outputs niet.
Dit moet om ervoor te zorgen dat de outputs voor rijveiligheid
correct blijven werken.

Jack Tip Actie
Gebruik deze actie als een knop is aangesloten op de tip van een
inputaansluiting (als er geen splitter wordt gebruikt) en een
mono-aansluiting of standaardknop met mono-aansluiting.
Parameter
Combined Double
Action
(Gecombineerde
dubbele actie)
Combined Triple
Action
(Gecombineerde
driedubbele actie)
Open/Close arm
(Arm
openen/sluiten)
(standaard)
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Instelling
Er worden twee acties uitgevoerd met
dezelfde knop.

Er worden drie acties uitgevoerd met
dezelfde knop.

Arm openen/sluiten, de richting wordt
veranderd.

Parameter
Open arm (Arm
openen)
Close arm (Arm
sluiten)
Operate Output Tip
(Outputtip
activeren)
Operate Output
Ring (Outputring
activeren)
No Action (Geen
actie)

Instelling
Open de arm.
Sluit de arm.
Activeer de tip van de outputaansluiting.

Activeer de ring van de
outputaansluiting.
Er gebeurt niets.

Jack Ring Actie
Gebruik deze actie als een knop is aangesloten op de ring van de
inputaansluiting (gebruik een splitterkabel voor toegang tot de
ring van de aansluiting).
Parameter
Combined Double
Action
(Gecombineerde
dubbele actie)
Combined Triple
Action
(Gecombineerde
driedubbele actie)
Open/Close arm
(Arm
openen/sluiten)
Open arm (Arm
openen)
Close arm (Arm
sluiten)
Operate Output Tip
(Outputtip
activeren)
Operate Output
Ring (Outputring
activeren)
Multi Swing handleiding

Instelling
Er worden twee acties uitgevoerd met
dezelfde knop.

Er worden drie acties uitgevoerd met
dezelfde knop.

Arm openen/sluiten, de richting wordt
veranderd.
Open de arm.
Sluit de arm.
Activeer de tip van de outputaansluiting.

Activeer de ring van de
outputaansluiting.
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Parameter
No Action (Geen
actie) (standaard)

Instelling
Er gebeurt niets.

Motormodus
Parameter
Move arm
Momentary (Arm
kortstondig
bewegen)
(standaard)
Move arm to End
(Arm naar einde
bewegen)

Instelling
De arm beweegt zolang de knop is
ingedrukt.

De arm beweegt naar het einde, zelfs als
de knop niet meer wordt ingedrukt. Als
de knop weer wordt ingedrukt, stopt de
arm.

Modus outputtip
Parameter
Output Momentary
(Output
kortstondig)
Output Timed
(Output Getimed)
(standaard)
Output Switched
(Output geschakeld)

Output Drive Close
(Outputdrive
sluiten)
Output Drive Open
(Outputdrive
openen)
Output Close
(Output gesloten)
Output Open
(Output open)
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Instelling
De output is gestopt zolang de knop is
ingedrukt.
De output wordt voor een ingestelde
periode gesloten (zie Sluittijd output).
De output fungeert als een schakelaar.
 Druk op de knop om te openen/sluiten.
 Dit noemen we ook wel de
schakelmodus.
De output is gesloten als rijden is
toegestaan (gerelateerd aan
starthoekparameter).
De output is open als rijden is
toegestaan.


De output is altijd gesloten.
De output is altijd open.

Modus outputring
Parameter
Output Momentary
(Output
kortstondig)
Output Timed
(Output getimed)
(standaard)
Output Switched
(Output geschakeld)

Output Drive Close
(Outputdrive
sluiten)
Output Drive Open
(Outputdrive
openen)
Output Close
(Output gesloten)
Output Open
(Output open)
Instelling

Beschrijving

Debounce-tijd
aansluiting





Actievertraging
aansluiting





Instelling
De output is gestopt zolang de knop is
ingedrukt.
De output wordt voor een ingestelde
periode gesloten (zie Sluittijd output)
De output fungeert als een schakelaar.
 Druk op de knop om te openen/sluiten.
 Dit noemen we ook wel de
schakelmodus.
De output is gesloten als rijden is
toegestaan.


De output is open als rijden is
toegestaan.
De output is altijd gesloten.
De output is altijd open.

De debounce-tijd is de tijd die
een knop nodig heeft om
constant te worden ingedrukt
voordat er een actie wordt
uitgevoerd.
Gebruik deze actie om
meerdere acties te voorkomen
bij bijvoorbeeld tremor.
Uitsluitend in combinatie met
gecombineerde
dubbele/driedubbele actie.
Stelt de vertragingstijd in. De
knop moet ingedrukt worden
(een of twee keer, afhankelijk
van de inputmodus) om te
activeren.

Multi Swing handleiding

Parameters
Standaard 50 ms
Min.

10 ms

Max.

2.500 ms

Stappen

10

Standaard 500 ms
Min.

100 ms

Max.

5.000 ms

Stappen

10
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Instelling

Beschrijving


Sluittijd output



Starthoek







Als de knop langer wordt
ingedrukt, wordt de arm
bediend.
De periode dat de output
gesloten wordt als 'Output
getimed' is ingesteld voor een
output.
Als de arm bijna in de
thuispositie (mechanische
eindstop) staat: een output
instellen om de positie van de
arm aan te geven.
Bijvoorbeeld gebuikt om rijden
te blokkeren als de arm niet in
de rijpositie staat.
Raadpleeg de 'Modus
outputtip' en 'Modus
outputring'.

Parameters

Standaard 200 ms
Min.

20 ms

Max.

5.000 ms

Stappen

10

Standaard 5°
Min.

5°

Max.

30°

Stappen

1

Motorinstellingen (standaardniveau)
LET OP!
Vanwege productverbeteringen kunnen de hieronder
weergegeven standaard instelwaarden variëren.
Instelling

Beschrijving

Nominale
snelheid van
de arm





Beginsnelheid
van de arm
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Om de nominale snelheid mee
in te stellen.
Verhoog deze waarde alleen
voor lichte belastingen.
Het verhogen van deze snelheid
kan ervoor zorgen dat de
huidige grens te snel wordt
bereikt.
Om de begin-/eindsnelheid
mee in te stellen.

Parameters
Standaard 80%
Min.

60%

Max.

100%

Stappen

1

Standaard 45%
Min.

30%

Instelling

Beschrijving



Acceleratie



gedeelte




Vermogen bij
nominale
snelheid

Vermogen bij
beginsnelheid







Vermogen bij
eindstop




Verlaag deze waarde alleen
voor lichte belastingen.
Het verlagen van deze snelheid
kan ervoor zorgen dat de
huidige grens aan het begin
wordt bereikt.
Bepaalt hoe ver de arm moet
bewegen om van de minimale
naar de maximale snelheid te
gaan en vice versa.
Hoe kleiner de hoek, des te
hoger de
acceleratie/deceleratie zal zijn.
Verlaag deze waarde alleen
voor lichte belastingen.
Maximale motorvermogen bij
nominale snelheid.
Deze waarde te veel verhogen,
kan ervoor zorgen dat de
slipkoppeling wordt
ingeschakeld.
Maximale motorvermogen bij
begin.
Deze waarde te veel verhogen,
kan ervoor zorgen dat de
slipkoppeling onnodig wordt
ingeschakeld.
Maximale motorvermogen bij
het bereiken van de eindstop.
Deze waarde te veel verhogen,
kan ervoor zorgen dat de
slipkoppeling onnodig wordt
ingeschakeld.
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Parameters
Max.

50%

Stappen

1

Standaard 15°
Min.

10°

Max.

50°

Stappen

1

Standaard 500 mA
Min.

100 mA

Max.

3.500 mA

Stappen

5

Standaard 375 mA
Min.

50 mA

Max.

2.500 mA

Stappen

5

Standaard 140 mA
Min.

50 mA

Max.

2.500 mA

Stappen

5
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Hardware-instellingen (OEM-niveau)
LET OP!
Vanwege productverbeteringen kunnen de hieronder
weergegeven standaard instelwaarden variëren.
Instelling

Beschrijving

Motorspanning



Spanning /
Stroom comp.





Offset PWM





Vermogensfactor
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Parameters

De in het ontwerp gebruikte Standaard 12.000 mV
motorspanning.
Min.
5.000 mV

Gebruik deze instelling om
de motor en PWM-driver in
te stellen.
Het apparaat probeert de
motorsnelheid constant te
houden, onafhankelijk van
de toevoerspanning. Dit is
ook afhankelijk van de
afstelling van de motor en
PWM-driver.
De PWM-driver heeft een
stijg-/daaltijd. De PWMcyclus moet verhoogd
worden om dit effect te
compenseren.
Deze waarde hangt af van
de gebruikte driver en mag
niet aangepast worden voor
een bepaald hardwareontwerp.
Gebruik deze instelling om
het motorvermogen te
verhogen om te
compenseren voor een
snelheidsdaling.
Als het stroomverbruik van
de motor toeneemt, daalt
de motorsnelheid licht.

Max.

24.000 mV

Stappen

100

Standaard 120
Min.

50

Max.

200

Stappen

1

Standaard 10
Min.

0

Max.

25

Stappen

1

Standaard 10
Min.

0

Max.

50

Stappen

1

Instelling

Beschrijving
Stel deze waarde niet te
hoog in. Deze snelheid
hoeft niet perfect constant
te worden gehouden. Een
te hoge waarde kan
trillingen veroorzaken of de
stroomlimiet kan te snel
worden bereikt.
 Gebruik deze instelling om
meer stroom (in ms) tijdens
de aanloopperiode toe te
staan om te voorkomen dat
de stroomlimiet wordt
geactiveerd.
 Als de motor start, wordt er
in een korte tijd meer
stroom verbruikt: de
aanloopperiode.
 Gebruik deze instelling om
meer stroom (in %) tijdens
de aanloopperiode toe te
staan om te voorkomen dat
de stroomlimiet wordt
geactiveerd.
 Als de motor start, wordt er
in een korte tijd meer
stroom verbruikt: de
aanloopperiode.
 Als de hoofdas niet draait
tijdens de ingestelde tijd,
neemt de elektronica aan
dat de motor is afgeslagen
en ontvangt de motor geen
stroom meer.
Als de hoofdas verder is
bewogen dan de ingestelde
hoek, wordt de afslagteller
opnieuw ingesteld.

Parameters



Aanlooptijd

Aanloop
overstroom

Afslagtijd

Afslaghoek

Standaard 150 ms
Min.

100 ms

Max.

1.000 ms

Stappen

10

Standaard 150%
Min.

100%

Max.

250%

Stappen

10

Standaard 5.000 ms
Min.

100 ms

Max.

10.000 ms

Stappen

100

Standaard 1°
Min.

1°

Max.

10°

Stappen

1

Standaard 50 ms
Multi Swing handleiding
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Instelling

Beschrijving

Input debouncetijd schakelaar

De debounce-tijd is de tijd dat Min.
de schakelaar constant
Max.
gesloten moet zijn voordat er
een eindstop is gedetecteerd. Stappen
Dit kan worden gebruikt om
te compenseren voor
schakelaartrillingen als de
hardware is uitgerust met
eindschakelaars.
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Parameters
10 ms
2.500 ms
10

Technische gegevens
Productbeschrijving en productcode





Multi Swing Rechter Arm (P001-60)
Multi Swing Rechter Arm Bundel (P001-62)
Multi Swing Linker Arm (P001-61)
Multi Swing Linker Arm Bundel (P001-63)

Interface-aansluitingen
 3,5 mm stereo-aansluiting in
 3,5 mm stereo-aansluiting uit
 Mini USB

Maximale torsie arm
3,25 Nm (500 gram belasting bij 65 cm vanaf scharnierpunt)

Timer slaapstand
120 s

Toevoerspanning
16 tot 26 V

Tijd veiligheidsupdate outputdrive
(In slaapmodus) 5 s

Stroomverbruik
 Slaapstand: 1,56 mA
 Actieve modus, met inactieve motor: 5,2 mA
 Actieve modus, met actieve motor: tot 1.000 mA

Multi Swing handleiding

39

Installatiedatum: . . / . . / . . . .
Dealer: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stempel dealer:

Sticker met het serienummer
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