
Vedligeholdelse af batteriet
Vigtige råd til at lade og optimere batteriernes levetid: 
• Babysimulatoren bør oplades nattes over og herefter tages ud af laderen.
• Babysimulatoren bør oplades I nogle få timer mindst hver 3. måned, hvis den ikke er i brug over en længere

periode.
• Babysimulatoren skal IKKE sidde i laderen i længere perioder (dvs. mere end en måned).
• Babysimulatoren skal opbevares indendøre, og i plasticposen, for at give den optimale betingelser og længst

levetid. Hvis det ikke er muligt så er det som minimum vigtigt at holde babysimulatoren tør og ren.
• Hvis babysimulatoren opbevares meget koldt eller meget varmt så lad babysimulatoren være i stuetemperatur

i et døgn inden brug.
• Voldsomme temperaturforandringer kan skabe kondens i babysimulatoren. Det er vigtigt at lade den

eventuelle kondens fordampe inden dukken tages i brug.
Følges retningslinjerne ikke kan det resultere i, at batteriet formindsker sin evne til at lade!

Hvor gamle er batterierne? 
Formål

For at kunne fastslå alderen på batterierne (orange og hvide batterier blev brugt i 2016) er det vigtigt med følgende. 
Det skal du bruge:

• Babysimulatoren
• Nøglen til batteri-dækslet
• En skruetrækker

Gør således:

1. Brug nøglen til batteri-dækslet og åbn batteri-dækslet.

2. Løsn de to skruer.
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IǾƻǊŘŀƴ ƪŀƭƛōǊŜǊŜǎ ōŀǘǘŜǊƛŜǊƴŜΚ 
Formål
{ǾŀƎŜ ōŀǘǘŜǊƛŜǊ ǘŀƎŜ ƳƛƴŘǊŜ ǘƛŘ ƻƳ ŀǘ ōƭƛǾŜ ŦƭŀŘŜ όǎŜƭǾ ƻƳ ŘŜ ǾŀǊ ŦǳƭŘǘ ƻǇƭŀŘŜŘŜύ ŜƴŘ ŦǊƛǎƪŜ ōŀǘǘŜǊƛŜǊΦ ±ŜŘ Ŝƴ 
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ƛƴŘŜƴ ŘŜǊ ŜǊ ōǊǳƎ ŦƻǊ ƻǇƭŀŘƴƛƴƎΦ

CƻǊǳŘǎŋǘƴƛƴƎŜǊΥ
ω .ŀōȅǎƛƳǳƭŀǘƻǊŜƴ ōŜŦƛƴŘŜǊ ǎƛƎ ƛ ƴŋǊƘŜŘ ŀŦ ŎƻƳǇǳǘŜǊŜƴ όƳŀȄΦ млπмр ƳŜǘŜǊύΣ ǎň ŘŜ ǘƻ ŜƴƘŜŘŜǊ ƪŀƴ 
 ƪƻƳƳǳƴƛƪŜǊŜ ƛƴŘōȅǊŘŜǎΦ
ω 5Ŝǘ ǊǄŘŜ ƭȅǎ Ǉň ōŀƎǎƛŘŜƴ ŀŦ ōŀōȅǎƛƳǳƭŀǘƻǊŜƴ ƭȅǎŜǊ ƪƻƴǎǘŀƴǘ ŜƭƭŜǊ ōƭƛƴƪŜǊ
ω tǊƻƎǊŀƳƳŜǘ /ƻƴǘǊƻƭ /ŜƴǘŜǊ ŜǊ ǘŋƴŘǘΣ ŘǾǎΦ ŎƻƳǇǳǘŜǊ ƻƎ ƪƻƳƳǳƴƛƪŀǘƛƻƴǎŜƴƘŜŘ ό¦{.πŜƴƘŜŘŜƴύ 
 ǎƪŀƭ ǾŋǊŜ ŀƪǘƛǾŜǊŜǘΣ ƘǾƛƭƪŜǘ ǎŜǎ ŀŦΣ ŀǘ ƪƴŀǇǇŜƴ ƴŜŘŜǊǎǘ ǘƛƭ ƘǄƧǊŜ ƭȅǎŜǊ ƎǊǄƴ
ω 5ŜǊ ǎƪŀƭ ƻƎǎň ǾŋǊŜ Ŝǘ ƎǊǄƴǘ έŦƭǳŜōŜƴέ ǳƴŘŜǊ /ƻƳƳ

Gør følgende:
1. Baby must be plugged into charger for at least 4 hours before running Calibrate!
2. Unplug Baby from charger after at least 4 hours of charging.
3.  On Control Center Software, select Baby or Babies you wish to calibrate in the Available Baby 
 window by clicking the box to the left of Baby ID.
4. Click the Maintenance button.



5.  Klik på Calibrate knappen. 

6.  Et pop-up vindue vil vise sig. Klik OK.

7. Status vil ændre sig fra Available til Calibrate. 

8.  SÆT IKKE BABYSIMULATOREN I LADEREN DE NÆSTE 20 TIMER. 
9.  Tag babysimulatoren ud af laderen efter 20 timer og følg instruksen i “read calibrate battery 
 result” (se nedenstående). 

Aflæs batteriets status
• Calibrate Battery aflader fuldstændig babysimulatorens batteri, så sæt den straks 
 til opladning.
• I computerprogrammet under Maintenance placeres pilen med musen over Baby battery dots. 
• Resultatet af batteriets status kan aflæses I bunden af skærmen.  



Hvordan nulstilles batteriet på computeren i Control Center? 
Formål 

Hvis babysimulatoren lades op natten over og det røde lys stadig blinker (som indikation på at dukken er 
opladet 50%) eller programmet indikerer at opladningen ikke er 100% er det muligt, at babysimulatoren er 
helt opladet, men at indikatoren ikke viser opladningsniveauet korrekt. 

Forudsætninger
• Babysimulatoren befinder sig i nærhed af computeren (max. 10-15 meter), så de to enheder kan 
 kommunikere indbyrdes.
• Det røde lys på bagsiden af babysimulatoren lyser konstant eller blinker
• Programmet Control Center er tændt, dvs. computer og kommunikationsenhed (USB-enheden) 
 skal være aktiveret, hvilket ses af, at knappen nederst til højre lyser grøn
• Der skal også være et grønt ”flueben” under Comm
• Hav nøglen til batteri-dækslet fremme

Gør således med Realcare Baby 3 

1. Vælg Baby under de listede babynavne (i vinduet Available Babies. Er markeret med blå). Vælg 
 Maintenance og nedskriv de fire sidste tal og bogstaver under kolonnen Radio.

2. I øverste venstre hjørne af Control Center Software vælges File og Pod Tool.



3. Vælg de fire cifre (bogstaver/tal) under Pod Tool som du skrev ned. Højreklik dernæst med musen, 
 så du får endnu en drop-down menu. Scroll ned i denne menu og vælg write device. Et vindue 
 åbnes med: 
 navnet The Write Device. 

4.  I Write Device vinduet skrives følgende… 
 a. Subsystem to Write (hex): 84 
 b.  Dst Starting Address (hex): 1E1C 
 c. Write Data (hex): 64 

5.   Klik på “Write” I nederste højre hjørne
 Hvis det røde lys stadig blinker, så brug nøglen til batteri-dækslet og fjern batteri-dækslet. Hold den 
 sorte genstart/reset knap nede i op til fem sekunder. (Genstartsknappen befinder sig lige under 
 opladerstikket i babysimulatoren). Luk babysimulatoren og åbn igen Control Center SW.



Udskiftning af batterier: 
Formål

Brug følgende instruction til at fjerne eller udskifte batterier i babysimulatorien. 
Se evt. Videoen (på engelsk) http://www.realityworks.com/battery-replacement/. 

Forudsætninger

• Babysimulator Replacement Kit med følgende indhold: 
 o Batterier 
 o Skruetrækker 
 o plastik strips 
 o Skruer 

• Babysimulatoren 
• Nøgle til batteridækslet 
• Saks

Gør således:

1. Fjern batteridækslet ved at bruge nøglen I hullet. Tryk ne dog drej 90 grader mod uret. 

2. Fjern de to skruer og fjern batterimodulet ved at trække forsigtigt mod dig selv. 

3. Klip alle ledninger på batteriet for enden af batteriet.

mailto:orders@realityworks.com


4.  Klip de fire plastik strips og smid dem væk. 

5.  Afkobl de to batteri-stik ved at trække I ledningerne. Husk at aflevere brugte batterier til genbrug og 
 ikke i skraldespanden. 

Sådan sættes nye batterier i:

6.  Læg de nye batterier i. Sæt stikkende helt ind I soklen. 

7.  Sæt det første batteri fast med de to plastik strips. Stram plastik stripsene hårdt og klip det 
 overskydende plastic af. Vend enheden med bunden i vejret.

8.  Sæt de næste batteri på plads så ledningerne går gennem mellemrummet på enheden. Stram plastik 
 stripsene hårdt og klip det overskydende plastic af. Vend enheden med bunden I vejret. 



9.  Sæt den elektroniske enhed op på kanten og læg den ned I fordybningen af plasticbakken. Enhenden 
 vil let glide ned, hvis den er samlet korrekt.  med Line up the edge of the electronics assembly with the 
 middle slots in the plastic tray. The assembly will slide in freely if aligned properly. Den buede plastic 
 skal vende ned mod babysimulatorens fødder. Brug ikke vold når du skal lade batterierne glide ind i 
 dukken. 

10.  Skru de to skruer på igen. Sæt bagdækslet på ved at bruge nøglen. Dette gøres ved at trykke 
 nøglen ned og dreje 90 grader mod uret. 
11.  Oplad batterierne natten over inden dukken tages I brug. 

http://www.realityworks.com/support/



