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SimplyWorks Joystick

Simply Works Joystick är kompatibel med alla 
SimplyWorks-mottagare för dator och kontakt-
styrda leksaker. 

Kompatibilitet

Sätt i batteriet

Ta bort batteriluckan på undersidan av enheten 
och sätt i ett 9V-batteri. Om du har för avsikt att 
inte använda din SimplyWorks Joystick på ett tag 
så bör du ta ur batteriet för att förhindra att 
batteriet läcker och på så vis skadar enheten.
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Gör så här för att koppla ihop enheterna:

1. Ta bort batteriluckan på SimplyWorks Joystick 

2. Placera SimplyWorks-mottagaren inom 1 meter 
från din SimplyWorks Joystick. 

3. Tryck kort på anslutningsknappen på mottagar-
enheten. LED-lampan på mottagaren börjar nu 
blinka långsamt. 

4. Inom 10 sekunder, tryck kort på anslutnings-
knappen inuti batterifacket i din SimplyWorks 
Joystick.

5. Efter en kort stund kommer LED-lampan på 
mottagarenheten att lysa stadigt under ca 5 sek, 
vilket indikerar att ihopkopplingen är klar. 

6. Om LED-lampan slutar blinka utan att den lyser 
med ett fast sken enligt steg 5, upprepa från steg 
3. 

Ansluta

Anslutning3

Innan du kan använda din SimplyWorks 
Joystick måste den kopplas samman med en 
SimplyWorks-mottagare, till exempel Receive2.



Tel: 031-75 77 950
E-post: info@funktionsverket.se
Webb: www.funktionsverket.se

funktionsverket

Om SimplyWorks Joystick inte fungerar, felsök 
den gärna. Se mer information på vår hemsida 
www.funktionsverket.se 

Visste du att metaller går att återvinna hur många 
gånger som helst? Det är en bra anledning att låta 
din gamla trotjänare bli återfödd in i kretsloppet! 
Återvinns som elavfall. 

Du kan också skicka in din gamla SimplyWorks 
Joystick till oss på Funktionsverket så ser vi till att 
den återvinns på rätt sätt.

SimplyWorks Joystick har fyra hastighets-
inställningar för musmarkören. 

För att ändra markörens hastighet, tryck och håll 
nere Dra-och-Släpp-knappen tills du hör ett pip, 
släpp sedan. 

För att minska hastigheten, klicka på knappen 
för vänsterklick. Varje tryckning minskar stegvis 
markörens hastighet.

För att öka hastigheten, klicka på knappen för 
högerklick. Varje tryckning ökar stegvis markö-
rens hastighet. 

När du har funnit lämplig hastighetsinställning 
för markören, tryck och håll nere Dra-och-Släpp-
knappen tills du hör ett pip.

Markörhastigheten är nu inställd.

Ställ in hastigheten4

6 Miljöinformation

Kontakta oss gärna om du 
har frågor om SimplyWorks 
trådlösa system!

SimplyWorks är ett trådlöst system speciellt 
utvecklat för alternativa inmatningsenheter för 
användare med motoriska svårigheter. 

Det finns flera olika produkter som trådlöst kan 
kopplas samman tillsammans med en 
SimplyWorks-mottagare.

7 SimplyWorks trådlösa system

Höger musklick
Dra-och-Släpp

Vänster 
musklick

Joystick

Dra-och-Släpp5

Används för att flytta objekt på skärmen utan att 
behöva hålla nere vänster musknapp och 
samtidigt hantera joysticken. 

Tryck på knappen Dra-och-Släpp för att aktivera 
läget. När du är klar trycker du på valfri knapp för 
att avbryta läget. 


