
 

Vanskeligheder med at hente rapporter (Unable to retrieve reports)

Formål

Babysimulatoren er tilbage med data fra simulationstræning hos brugeren, dvs. simulationen er færdig. Og automatisk vil 
der i dukken være lagret en rapport over det samlede forløb.  
Følgende vanskeligheder kan dog forekomme: 1) Report Due på babysimulatorien viser ”Fail” som om der er registreret 
fejl i forsøget på at få informationerne fra simulationen over i computeren. 2) Displayet viser, at data er tilgængelige 
(”Available”), men simulations-data mangler i Control Center, eller 3) rapporten udskrives, men uden forståelig tekst og 
evt. med mærkelige symboler/ukorrekte data.

Hovedparten af disse kommunikationsbrist i generering af rapporten skyldes eksterne påvirkninger og er oftest hurtigt 
løst.

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

Forslag til problemløsning

Babysimulatoren kommer ikke videre i Report Due
Ad 1) Report Due siger ”Fail” og der kan ikke laves en rapport efter, at have trykket ”Get 

Report” eller ”Stop”. Babysimulatoren bliver ved med at vise ”Fail”. 

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

2. Hold den sorte genstart/reset knap nede i op til fem sekunder. (Genstartsknappen 

 befinder sig lige under opladerstikket i babysimulatoren).

3. Imens genstartsknappen holdes nede vil alle lys gå ud.

4. Slip knappen efter fem sekunder og babysimulatorens lys vil igen tændes

5. Tryk ”Stop” på Control Center, hvis babysimulatoren ikke sender en rapport 

 indenfor 10 sekunder. TRYK IKKE PÅ ”Get Report”.

6. Kig evt. i vejledningen side 10 under afsnittet Rapporter
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Babysimulatoren sender ikke data til Control Center
Ad 2) Hvis babysimulatoren er tilbage med data fra simulationstræning hos brugeren og babysimulatoren viser ”Available”, men 
data ikke er overført til Control Center kan der stadig hentes data, så længe du ikke kører Demonstration, Troubleshooting 
eller programmerer en ny simulation. 
1. Gå ind i computerprogrammet og find i venstre side ”All” eller ”Available” og vælg det korrekte navn på simulationen/
babyens navn.
2. Tryk på ”Stop”. TRYK IKKE PÅ ”Get Report”. Babysimulatoren vil kime og så sende sine data ind i Control Center.
3. Gå til menupunktet Class og bekræft, at data nu er hentet. 

En fejlrapport ligger i menupunktet Class
Ad 3) Hvis der findes en rapport med fejlagtige data (07/05/2000 f.eks), ukendte symboler, symbolet Battery Shutdown samt en 
række af ”Unknown Event Codes” betragtes det som en fejlrapport. 
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Det er dog stadig muligt hente data, så længe du ikke kører Demonstration, Troubleshooting eller programmerer en ny 
simulation.
For at hente den aktuelle/relevante rapport…
1. Gå til menupunktet Class, vælg fejlrapporten og tryk ”Delete”. 

2. Gå til det nederste menupunkt Trash (papirkurven) og vælg fejlrapporten og tryk ”Delete” igen. Så er 
 rapporten helt fjernet fra Control Center.

3. Tryk på den blå ”All” Baby og sæt et flueben i firkanten ved siden af Baby med den manglende rapport og tryk 
 dernæst på ”Stop”. 
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4. Babysimulatoren vil herefter kime og sende sine data til Control Center. Gå til menupunktet Class og find 
 simulationsrapporten. 

For yderligere hjælp henvises til video demonstrationer på engelsk via www.realityworks.com/support/
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