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Introduction / Voorwoord

This is the Quick start guide for the Robot Interface. This product is 
developed, manufactured and distributed by Focal Meditech. This quick 
start guide contains the basic information regarding the Robot Interface. 
The aim of this information is to ensure successful, safe and effective use of 
the device. This quick start guide will give you a quick look on the features 
and important safety warnings of the Robot Interface. Please take note of 
the safety warnings before using the Robot Interface. 

Dit is de snelstartgids voor de Robot Interface. Dit product wordt 
ontwikkeld, geproduceerd en gedistribueerd door Focal Meditech. Deze 
snelstartgids bevat de basisinformatie over de Robot Interface. Het doel 
van deze informatie is te zorgen voor een succesvol, veilig en effectief 
gebruik van het hulpmiddel. Deze snelstartgids geeft u een snelle blik op de 
functies en belangrijke veiligheidswaarschuwingen van de Robot Interface. 
Houd rekening met de veiligheidswaarschuwingen voordat u de Robot 
Interface gebruikt.
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Overview / Overzicht

Wrist joints / Pols gewrichten

Elbow / Elleboog
Fingers / Vingers

Shoulder / Schouder

Service communication ports /
Service communicatie aansluitingen

Control connector /
Aansturings connector Power connector /

Voedings connector

Power switch /
Aan uit schakelaar

Basic rotation /
Basis rotatie

Figure 1: Overview with terms of specific parts
Figuur 1: Overzicht met benaming specifieke onderdelen

Safety notices / Veiligheidsnotities

 Danger: It is not recommended to use the Robot Interface under 
heavy rain or snow. This can lead to malfunctioning of the device or 
bodily harm. 
Gevaar: Het wordt afgeraden om de Robot Interface te gebruiken bij 
zware regen of sneeuw. Dit kan leiden tot onjuist functioneren van 
het hulpmiddel of lichamelijk letsel.

 Danger: Wait until the Robot Interface has reached room 
temperature before switching on the robotmanipulator. Failure of 
this can lead to malfunctioning of device or bodily harm. 
Gevaar: Wacht totdat de Robot Interface op kamertemperatuur is 
gekomen voordat deze wordt ingeschakeld. Het niet opvolgen 
hiervan kan leiden tot onjuist functioneren van het hulpmiddel of tot 
lichamelijk letsel.

 Danger: Prevent direct contact with water or any other liquid. 
Failure of this can lead to malfunctioning of device or bodily harm. 
Gevaar: Voorkom direct contact met water of enige andere vloeistof. 
Het niet voorkomen hiervan kan leiden tot onjuist functioneren van 
het apparaat of tot lichamelijk letsel.

 Danger: Prevent extreme temperature (see environment conditions 
in user manual). Failure of this can lead to malfunctioning of the 
device or bodily harm. 
Gevaar: Voorkom extreme temperaturen (zie omgevingscondities). 
Het niet voorkomen kan slecht functioneren van het hulpmiddel of 
lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
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 Danger: Never use the parking function when carrying liquid with 
the robotmanipulator. The park position is preset and the wrist may 
rotate and drop the liquid. Failure of this can lead to malfunctioning 
of device or bodily harm. 
Gevaar: Gebruik nooit de parkeerfunctie wanneer u vloeistof 
verplaatst met de robotmanipulator. De parkeerstand is vooraf 
ingesteld waardoor de robotmanipulator kan draaien en de vloeistof 
kan laten vallen. Dit kan leiden tot onjuist functioneren van het 
hulpmiddel of lichamelijk letsel.

 Danger: When the power is turned off, the Robot Interface will fall 
down and may cause damage to itself, depending on its position at 
the time of disconnection. Be sure to support its wrist before turning 
the power off. Failure of this can lead to malfunctioning of device or 
bodily harm. 
Gevaar: Als de stroom is uitgeschakeld, valt de Robot Interface naar 
beneden en kan hij zichzelf beschadigen, afhankelijk van de positie 
op het moment van loskoppelen. Zorg ervoor dat de Robot Interface 
wordt ondersteunt voordat u de stroom uitschakelt. Het niet 
opvolgen hiervan kan leiden tot onjuist functioneren van het 
hulpmiddel of tot lichamelijk letsel.

 Danger: Do not immerse any part of the Robot Interface under 
water or snow. This can lead to malfunctioning of the device or 
bodily harm. 
Gevaar: Dompel geen enkel onderdeel van de Robot Interface onder 
water of sneeuw. Dit kan leiden tot onjuist functioneren van het 
hulpmiddel of lichamelijk letsel.

 Danger: During installation ensure there is a fuse of 7.5A between 
power supply and the Robot Interface. Failure of this can lead to 
malfunctioning of the device and bodily harm. 
Gevaar: Let er tijdens de installatie op dat er zich tenminste een 
zekering van 7,5A bevindt tussen de energiebron en de Robot 
Interface. Indien dit niet wordt gedaan wordt kan dit leiden tot 
onjuist functioneren van het apparaat of tot lichamelijk letsel.

 Warning: The Robot Interface is not intended to be used nearby 
flammable substances. The Robot Interface is not AP or APG certified 
e.g. the Robot Interface is not intended to be used nearby 
anaesthetic gasses. 
Waarschuwing: De Robot Interface is niet bedoeld voor gebruik in de 
buurt van brandbare stoffen. De Robot Interface is niet AP-/APG-
gecertificeerd, bijvoorbeeld voor gebruik in de buurt van 
anesthetische gassen.

 Warning: Do not modify any part of this device without 
authorization of the manufacturer. Failure of this can lead to 
malfunctioning and will void the warranty. 
Waarschuwing: Wijzig geen enkel onderdeel van dit hulpmiddel 
zonder toestemming van Focal Meditech. Indien dit toch gedaan 
wordt, kan dit leiden tot onjuist functioneren en zal de garantie 
komen te vervallen.

 Warning: In case of a faulty device contact Focal Meditech. Do not 
try to fix it yourself. Failure of this will void the warranty.
Waarschuwing: Neem indien het apparaat onjuist functioneert 
direct contact op met Focal Meditech. Probeer het niet zelf te 
repareren. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot 
het verlies van garantie.

 Warning: In case of doubt about the safety of the device contact 
Focal Meditech. 
Waarschuwing: Neem in geval van twijfel over de veiligheid van het 
apparaat contact op met Focal Meditech.

 Warning: In case of a serious incident when using the device, 
contact Focal Meditech and the national authority of your country.
Waarschuwing: Bij een ernstig voorval met betrekking tot dit 
apparaat dient contact te worden opgenomen met Focal Meditech 
en de bevoegde autoriteit van de lidstaat.
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Controls / Bedieningen 

There are 3 possible ways to control the Robot Interface. This depends on 
the user capabilities and the type of wheelchair control system. All control 
systems require a Focal Display to give feedback of the current mode. The 
control systems are:

Om de Robot Interface te kunnen besturen zijn er drie 
bedieningsmogelijkheden. Dit hangt af van de gebruikersmogelijkheden 
en het type (rol)stoelbesturingssysteem. Elke bedieningsmogelijkheid heeft 
een Focal Display nodig om de huidige modus weer te kunnen geven. De 
mogelijkheden zijn:

Mini joystick Focal
The Mini joystick Focal is a small joystick that is based on detecting force 
changes. This makes it able to control with almost no movements. The 
joystick contains a buzzer to give a sound that indicates that it is operative.

De Mini joystick Focal is een kleine joystick die is gebaseerd op het 
detecteren van krachtuitslag. Hierdoor is hij in staat te sturen met 
minimale bewegingen. De joystick bevat een zoemer om een geluid te 
geven dat aangeeft dat de joystick in werking is.

Large joystick Focal
The Large joystick Focal is a large joystick that is based on detecting force 
changes. This makes it able to control with almost no movements. The 
joystick contains a buzzer to give a sound that indicates that it is operative. 

De Large joystick Focal is een grotere joystick die is gebaseerd op het 
detecteren van krachtuitslag. Hierdoor is hij in staat te sturen met 
minimale bewegingen. De joystick bevat een zoemer om een geluid te 
geven dat aangeeft dat de joystick in werking is. 

Wheelchair / Rolstoel joystick R-net
The Wheelchair joystick R-net makes uses of the joystick of the Wheelchair. 
No extra joystick is needed for controlling the robotmanipulator. In 
contradiction with the previous control systems, the speed of the robot 
cannot be regulated by the joystick.

De Rolstoel joystick R-net maakt gebruik van de joystick van de rolstoel. Er is 
geen extra joystick nodig om de robotmanipulator te kunnen bedienen. In 
tegenstelling tot de andere bedieningsmogelijkheden, kan de snelheid niet 
worden geregeld met de joystick.
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Navigate / Navigeren door het menu

On the Focal display there are 2 type of icons:
Op het Focal display zijn er twee soorten pictogrammen:

Menu icons / Menu

Joystick backwards /  
Joystick naar achteren Park menu /  

Menu parkeerstand

Move menu /  
Menu bedienen

Extra function menu /  
Menu extra functies

To enter the menu press on the function switch.
Druk op de functieschakelaar om het menu te selecteren.

Actions icons / Pictogrammen

To select the next icon in a row, press the function switch
Druk op de functieschakelaar om het volgende pictogram in een rij te 
selecteren

To select the previous icon in a row, hold the function switch
Houd de functieschakelaar ingedrukt om het vorige pictogram in een rij te 
selecteren
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Park menu  / Parkeerfunctie

User position / Home position
Gebruikersstand / Parkeerstand

Send the robotmanipulator to the user position:
De robotmanipulator naar de gebruikersstand:
 • Hold joystick forward or backwards. The robotmanipulator will now go to 

the user position, the Robot Interface will move upwards; 
Houd de joystick naar voren of achteren. De robotmanipulator gaat naar 
de gebruikersstand en de Robot Interface gaat omhoog;

 • A beep will sound when the retract procedure has finished; 
Een zoemer is te horen wanneer de procedure is voltooid;

 • When the joystick is being released the focus on the display will jump to 
the 3rd icon. 
Wanneer de joystick wordt losgelaten, zal op het display het derde 
pictogram worden getoond.

Send the robotmanipulator to the home position:
De robotmanipulator naar de parkeerstand:
 • The robotmanipulator can be send to the home position by selecting the 

icon shown above and hold the joystick forward or backwards; 
De robotmanipulator kan naar de parkeerstand worden gestuurd door 
het hieronder getoonde pictogram te selecteren en de joystick naar voren 
of naar achteren te houden;

 • A beep will sound when the home procedure has finished; 
Een zoemer is te horen wanneer de procedure is voltooid;

 • When the joystick is still being held, the robotmanipulator will shut 
down after 3 second (when configured). 
Wanneer de joystick wordt vastgehouden, wordt de robotmanipulator na 
drie seconden uitgeschakeld (indien ingesteld).

Manual lift control 
Handmatige liftbediening

With this function the liftmechanism can be controlled manually up and 
down.
Met deze functie kan de liftfunctie handmatig op en neer worden bediend.



14 15

Contact information / Contact informatie

Robot Interface is manufactured and sold by:
Robot Interface  wordt gefabriceerd en verkocht door:

Focal Meditech BV
Droogdokkeneiland 19
5026 SP Tilburg
Netherlands

Tel.:  +31 13 533 31 03
Fax:  +31 13 533 50 04
E-mail:  info@focalmeditech.nl
Internet: www.focalmeditech.nl

The complete user manual is available on our website and can be 
downloaded  (http://www.focalmeditech.nl/en/documentation). In case 
you want to receive a printed user manual in your own language, please 
contact us at +31 (0)13 533 31 03 and we will send you without any costs a 
hard copy. 

De complete gebruikershandleiding is beschikbaar op onze website en 
gedownload worden op (http://www.focalmeditech.nl/nl/documentatie). 
In het geval dat u een geprinte gebruikershandleiding wil , neem contact op 
via +31 (0)13 533 31 03 en we zenden u een geprint exemplaar toe. 
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