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Introduksjon 
Når du skal programmere babysimulatoren, skal du bruke programmet “RealCare 3 Control Center”. Du 
skal medbringe en PC og en kommunikasjonsenhet (X-stick USB), når babysimulatoren skal slås av og på 
hos en bruker. Du vil følgende se hvordan babysimulatoren programmeres og gjennomgås trinn for trinn.

Programmering av PCen 
For å koble babysimulatoren til PCen, skal du koble den grønne USB nøkkelen til PCen. Når det er gjort skal 
du starte programmet. Du får frem hovedskjermbildet til programmet, men uten babyer i listen:

På dette skjermbildet er det allerede tilknyttet 2 babyer.

Ha en baby ladet og klar når du for første gang skal bruke programmet, og starte med å trykke på 
“knappen” [Add] i øverste linje i venstre kolonne. Deretter kommer dette skjermbildet frem:
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Finn den nedsenka, hudfargede knappen på babyens rygg, og trykk denne ned med f.eks. en binders inntil du 
har hørt to ringelyder. Etter 5-10 sekunder dukker babyen opp på listen. I venstre kolonne vil den vise seg 
som “All/Available”. Gjenta denne prosessen inntil alle dine babysimulatorer er lagt til.

Klikk på knappen Back for å komme tilbake til hovedskjermbildet. Der kan du se babysimulatorene som er 
koblet til. I ytterste venstre kolonne får man en status over babyene. “Available” indikerer at babyen er 
koblet til PCen. Dessuten kan du i høyre side av skjermen se hvor mye batteri som er igjen, og andre 
statusoppdateringer. 

Sett kryss i boksen ut for “Baby ID” nummeret og trykk deretter på “Program Baby”.

Deretter kommer det følgende skjermbildet:
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Class 
Under menypunktet kan du opprette en gruppe for lagene eller klassene hvor babysimulatoren blir brukt. 
Her lagres rapporter fra simuleringene. Klikk på knappen og velg punktet “New Class” i menyen og skriv 
navnet på laget i boksen som vises. Hvis man har flere babyer, vil dette skape et bedre overblikk over de 
mange babysimulatorer som kan være i gang på samme tid. Du kan også senere velge et eksisterende lag 
eller “No Class” fra listen, hvis du ikke ønsker å opprette babysimulatoren under et konkret lag.

Student 
I den neste boks kan du skrive navnet på eleven eller brukeren som skal passe babysimulatoren. Til høyre 
for denne boksen er det angitt et ID1 og ID2 nummer. Står det et nummer i forveien, og du kan finne ID 
brikken, skal du ikke gjøre noe her. Vil du endre til en annen ID brikke, så trykk på [Edit] og skriv inn 
nummeret på den/de ID brikkene som skal brukes - nummeret står på brikken. Brikken settes med 
armbåndet om håndleddet på “forelderen”. Hvis det også er en annen person som skal delta i 
simuleringen (“moren” og “faren”) skal det også settes et nummer i ID2.

Brikken brukes til å identifisere foreldrene når barnet krever oppmerksomhet. Brikken føres til den nedre 
del av ryggen eller magen, og vil gi et kime lyd når den er identifisert.
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Baby 
Her skal man skrive navnet som forelderen ønsker å kalle babyen. Hvis det ikke skrives et navn, vil PCen 
vise sitt produksjonsnummer f.eks. BABY349A.

Start/stop 
Her velges start og stopp tidspunktet til simulatoren.

Schedule order 
Her innstilles hvilke døgnrytmer babyen skal følge i de maks. 5 dager, som kan programmeres av gangen. 
Du kan for hver dag velge tallene 1-15. Tallene henviser til de 15 døgnrytmer som babysimulatoren skal 
følge, og som baserer seg på faktiske rytmer. Døgnrytmene kan ses på følgende skjema (se også i slutten 
av manualen).

Hvis du går inn i [Schedule helper] - klikk til høyre i tallrekken - fremkommer skjermen under:

Utover å selv programmere dagene, kan du her velge mellom 3 forhåndsstilte programmer. Easy, Medium 
eller Hard Mix. I så fall kan man velge hvilke døgnrytmer man kan velge i parantesen. Du kan dessuten velge 
Random, som betyr tilfeldig. Simulatoren vil så følge døgnrytmer i tilfeldig rekkefølge. Trykk OK når du er 
ferdig.  
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Quiet Times 
Under dette menypunktet kan du forhåndsstille opp til 3 tidspunkter hvor babysimulatoren er satt på 
standby, og ikke krever stell. Du velger først dato, deretter starttidspunkt og til sist hvor mange timer 
simulatoren skal være på standby.

Når du er ferdig å programmere babysimulatoren, trykker du på Done øverst til høyre. Deretter får du 
følgende skjermbilde hvor du kan sjekke dataen som er inntastet. Når du har gjort det, trykker du på Send 
to Baby. Du hører en ringelyd fra babysimulatoren når den har mottatt dataen, og statusen skifter fra 
Active til Ready (avhengig av om du har programmert simulatoren til å gå i gang med det samme). 
Simulatoren er nå klar til å gå i gang på det tidspunktet du har programmert den til.

Daycare – förskola 
Babysimulatoren kan settes i Daycare, hvis det er behov for at den er på standby i en gitt periode. 
Daycare aktiveres når som helst. Det kreves bare at du er i nærheten av babyen, så det kan etableres 
kommunikasjon. Dette gjør at den skiller seg fra funksjonen Quiet Times, som skal innstilles på forhånd, 
men hvor du til gjengjeld ikke trenger å ha babyen innen rekkevidde. Du finner knappen Daycare når du 
står ved All Babies. Knappen er kun aktiv når babyen er programmert og Ready.

Deretter kommer følgende skjermbilde frem, hvor du ganske enkelt trykker enten Start Daycare eller End 
Daycare. Deretter fortsetter den forhåndsprogrammerte døgnrytmen.
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Demonstration 
Babysimulatoren kan settes til å utføre demonstrasjonsprogrammer når du har bruk for å vise de 
forskjellige funksjonene, samt hvordan de gitte behov dekkes. Du finner knappen Demo på oversiktssiden 
(All babies). Du kan selv velge hvilke funksjoner babysimulatoren skal vise under demoen. Utover dette 
kan du velge hvor lang tid de enkelte behov skal vare, og hvor lang tid det skal gå mellom behovene. 

Utarbeidet av Svendborg kommune
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Demo-innstillinger
Norske begrep: Coo: Pludre, Feed: Mating, Burp: Rap, Diaper: Bleieskift, Cough: Hoste, Rock: Vugge (i 
armene).

Du kan f.eks. velge at babysimulatoren skal vise behov for å skifte bleie, og deretter at den trenger å få 
mat. Det enkelte behovet kan ha en varighet på 120 sekunder. Utover dette, kan du innstille at det skal 
f.eks. gå 60 sekunder fra behovet for en ny bleie er dekket, til behovet for mat viser seg.

Du skal velge This Order, hvis du ønsker at behovene vises i den valgte rekkefølge. Allikevel anbefales det 
at du velger Random Order, dvs. tilfeldig rekkefølge. Deretter vet du som instruktør heller ikke hvilket 
behov babysimulatoren skal ha dekket når den begynner å gråte.

Deretter kan du velge mellom Play Once og Continuous. Her velger du om behovene kun skal vises én 
gang under demonstrasjonen (Play Once), eller at de skal gjentas (Continuous).
Til sist kan du velge å bruke de forhåndsprogrammerte knappene under:

• Preset 1: Velger en blanding av begivenheter som inkluderer alle behovene. Hvert behov 
 blir demonstrert én gang i rekkefølge, og varer i 60 sekunder med 30 sekunders pause.
• Preset 2: Velger en blanding av begivenheter som inkluderer Feed, Burp, Diaper og Rock. 
 Hvert behov blir demonstrert én gang i rekkefølge, og varer i 120 sekunder med 30
 sekunders pause.
• Feed: Avspiller Feed som varer i 30 sekunder.
• Burp: Avspiller Burp som varer i 30 sekunder.
• Diaper: Avspiller Diaper som varer i 30 sekunder.
• Rock: Avspiller Rock som varer i 30 sekunder.

Trykk på Start Demo når du er klar til å vise demonstrasjonen, og End Demo hvis du ønsker å stoppe 
den før tiden.

NB! Til behovsdekking under demoen skal det brukes en tilfeldig ID-brikke til en demo av behovene 
Feed, Burp, Diaper og Rock, men ikke til Coo og Cough. ID-brikken brukes som ovenfor beskrevet 
under Student (Program Baby avsnittet).
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Rapporter 
Når simulatoren er ferdig, vil det automatisk bli generert en rapport over det samlede forløpet. Denne 
rapporten oppsamles automatisk når babyen er innenfor rekkevidde av PCen (10-15 meter) som har 
programmet kjørende, og har USB nøkkelen til kommunikasjonen tilkoblet. Rapporten lagres under den 
Class som man i sin tid valgte for babyen. Klikk på Class-navnet og kryss av rapporten du vil se nærmere 
på, og deretter aktiveres knappene øverst.

Velg Delete for å slette, Move for å flytte rapporten til en annen Class, View for å se rapporten, Print for å 
skrive ut.

Rapporten ser sånn ut, og består av 2 deler: En del med tallverdier for oppfylte behov, og en del med en 
oversikt over temperaturpåvirkning, bruk av klær, mv. og evt. opphold i bil-barnesete. 

NB! Rapport-del 2 med temperatur, klær, mv. gjelder kun for RealCare baby 3:
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Døgnrytmeskjema 
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Tips: 
• Babyen “henger” og kan ikke kommunisere (kan ikke avlevere rapport, kan ikke programmeres, 
 osv.).
 o Åpne ryggskjoldet. Trykk på den lille sorte reset-knappen (under diodene) i 5 sekunder. 
 Gjenstart Control Center. Hvis det ikke virker: Slett Baby fra Control Center (velg baby, velg 
 meny Edit/Delete Babies, bekreft). Gå til Control Center og Add baby igjen.

• Baby skal nå stoppes hos brukeren.
 o Hold den lille knappen på ryggen nede til den har kimet 6 ganger. Baby Nødstoppes,    
 programmering avbrytes.
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