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Denna guide beskriver momenten inställningar och tillvägagångssätt för
Wizard-programmeringen. I följande exempel kommer det att visas hur
programmet laddas ned från elrullstolen, hur det sparas på datorn samt
hur en sitsfunktion läggs till.



STEG 2

STEG 1

Lokalisera ikonen för Wizard 6 på skrivbordet
och dubbelklicka på den.

DETTA BEHÖVER DU

USB-DONGLE DATOR KABEL KABEL ADAPTER BOX

Se till att programmet Wizard 6 är installerat i datorn. 
Sätt i USB-dongeln så att Wizard 6 hittar en licens-
nyckel. Koppla nu in DWIZ CABLE KIT i datorn.

OBS! det är viktigt att det sätts in i samma USB-
utgång som tidigare för att Wizard ska fungera.

 

Kör Wizard 6 (klicka på “I accept”), A. Längst ned
i högra hörnet står “Scanning for master module”, B. 

Koppla därefter in elrullstolens laddkontakt med
hjälp av DWIZ-adaptern. Kontrollera att elrullstolen
är på. Mer information finns i “Dynamics User 
Manual Wizard Programming”.

A.

B.



Är allt korrekt inkopplat och satt med rätt 
inställningar ska meddelandet “Controller 
connected” visas i fönstret i vänster nederkant, C. 

Det är viktigt att det står “Wizard OEM 
(Advanced)”, D, annars kommer man inte åt
att ändra på vissa parametrar.

Grundligare information finns i “Dynamics User 
Manual Wizard Programming”.

C.

D.

För att läsa in programmet från elrullstolen till 
datorn tryck på “Read the program from the 
connected controller” (den gröna knappen), E.

STEG 3

E.

STEG 4

Nu visas informationen från stolen i Wizard-
programmet på datorn.

För att spara en backup-fil av informationen
till datorn, tryck på “File” i menylistan och
gå ned till “Save as…”, F.

F.



STEG 6

STEG 5

Skriv in ditt namn på programmet. Förslagsvis 
tas ordet “Backup” med i namnet, inklusive 
serienumret på stolen samt dagens datum, G.
Tryck därefter på “Spara”-knappen, H.

G.

H.

Längst upp i fönstret ska det nu stå “Backup_
Serienummer_Datum” istället för “untitled.wpr”. 
Filen är därmed sparad i datorn, I. I.



STEG 8 – LÄGGA TILL ELFUNKTION / ELSITSTILT

Att lägga till en elfunktion, i detta exempel
en elsitstilt.

Skrolla nedåt till “DX2-ACT4-1”, L.

L.

STEG 7

Spara nu åter filen utan “Backup” i namnet, J,
och som exemplet nedan visar är backuper sparade
i en mapp för sig, medan filer gällande ändringar
i en annan mapp kallad “Kundprogram”, K. 
Genom att ha med datum i namnen blir det 
enklare att hålla koll på ändringar.

Nu är filen sparad med rätt namn och det kan 
göras ändringar i den.

J.

K.

I detta fält finns information om varje parameter.



STEG 10

STEG 9

För att sätta sitstilten på sitsfunktionens knapp 
2 på manöverbox REM421; fyll i en 2:a under 
kolumnen “Profil B” på raden “Input Function 
Number”, M. I det här exemplet är eldonet 
kopplat in i uttag 2 i ACT4-boxen och sedan, 

under kolumn “Profile B”, på rad “Output 
Channel 2 Select”, sätts värdet till “Reverse”, N.
Värden måste också matas in för den valda
elfunktionen. Dessa värden hittar du i monterings-
anvisningen för respektive elfunktion.

M.

N.

Nu när alla värden är ändrade så är det dags att 
läsa över filen till elrullstolen. Klicka på “Write 
currently displayed program to the controller”
– den röda knappen, O. 

O.



STEG 12

Är du nöjd med programmeringen är det dags
att spara filen till framtida bruk, Q.

Lycka till!

Q.

STEG 11

Då ska ett litet fönster “Writing to controller” 
komma upp, P. Vänta tills processen är klar. 
Stäng därefter av manöverboxen på elrullstolen
i minst 10 sekunder och slå sedan på/av 
en gång till. Slå åter på manöverboxen och 
kontrollera att alla ändringar slagit igenom samt 
att elrullstolen blivit korrekt programmerad.

P.
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