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Dokumentasjon Sengevakt med radiomottager 

P163 BAA 
 

Revisjonsoversikt: 

Dato Navn Kort beskrivelse av endring 

200112 Bent-Håvard Sollid Første utgave. 

090212 Bent-Håvard Sollid Lagt til info om prg. av pager for nye sendere. 

170212 Bent-Håvard Sollid Lagt til info ang valg av forsinkelse i P163 

 

1 Innledning 

Dokumentasjonen er for et sett med en radiosender (P163) tilkoblet en matte for deteksjon av 

tilstedeværelse (P143C). Når bruker forlater matten vil disse to detektere og sender melding 

om dette. Signalene mottas av en radiomottager (P137) som varsler med lyd, lys og tekst i et 

display. 

2 Sengematte (P143C) og radiosender (P163 BAA) 

Matten plasseres i seng som anvist med tekst og bilder på matten. Matten har en ledning med 

en plugg som kobles til radiosenderen i den firkantede kontakten. 

 

Matten skal ikke brettes 
 

2.1 Slå på og av radiosender 

 Slå på: trekk ut ”nøkkelplugg” med rød plast-flik på. 

 Slå av: sett inn igjen ”nøkkelplugg” med rød plast-flik på. 

2.2 Vanlig bruk 

Plasser matten riktig og koble denne til radiosenderen. 

 Når brukeren er på plass oppå matten: slå på senderen (dra ut plugg med rød plastflik på). 

 Når brukeren skal vekk fra matten, slå av senderen (sett inn plugg med rød plastflik på). 

 

Når brukeren forlater matten vil senderen pipe kort og sende signal til mottakeren. Denne vil 

vise med lys, lyd og tekst i displayet at bruker har forlatt matten. 

2.3 ”Manuell” alarm 

Trykk direkte på feltet merket ”PRESS” på senderen. 

2.4 Deaktivere alarm 

 Alarm slår seg automatisk av når brukeren er tilbake på matten. 

 Alarm kan og deaktiveres ved å trykke & holde inne den hvite lille bryteren på 

radiosenderen. Denne står ved siden av kontakten fra matten og er merket ”Reset”. 

Senderen kvitterer med lyd og en rød lampe både når alarm aktiveres og når alarm slås av. 
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2.5 Forsinket eller umiddelbar varsling 

En kan velge om senderen skal varsle med det samme bruker forlater matten eller om det skal 

gå en tid (6-10 minutter) før alarmen går. Dette kan være praktisk dersom det er ønskelig at 

bruker for eksempel skal kunne gå på toalettet uten at alarmen går. 

 

For å stille om på dette må en åpne boksen, skru ut 4 stjerneskruer på baksiden av senderen. 

En kan flytte ”lusen” som står mellom 2 av 3 pinner på kortet. En kan sette lusen nær eller 

lengst vekk fra antennen (krøllet ledning), når de står: 

 Lus til venstre så er forsinkelse av = umiddelbar 

varsling. 

 Lus til høyre så er forsinkelse på = varsel etter 6-

10 minutter. 

 

Se figur. ”Lus” er merket med lilla ring og står på 

forsinkelse av (umiddelbar varsling). 

2.6 Batteribytte 

Radiosenderen er batteridrevet. Den indikerer med en 

lysindikator når batterier må byttes. Det skal brukes 2 

stk alkaliske (ikke oppladbare) batterier av størrelse 

AA. De ligger i et rom på undersiden under 

batteridekselet. Påse at nye batterier legges inn riktig 

vei. 

 

Senderen kan leveres med oppladbare batterier og batterilader. Laderen kobles til i samme 

plugg hvor av-på bryteren vanligvis står når det indikeres at batteriene er utladet. Oppladbare 

batterier kan ha en begrenset levetid som er avhengig av type bruk, hvor ofte, hvor mye de 

utlades etc. En merker at oppladbare batterier er ”utslitte” ved at brukstid mellom hver lading 

blir svært kort. Det går typisk 2-5 år før de må byttes. 

3 Radiomottager (P137) 

Radiomottageren er en boks med antenne, display, lysindikator og lydgiver. 

3.1 Slå av og på radiomottager 

 Slå på: trykk & hold ”Menu” i 3 sekunder  den slår seg på. 

 Slå av: 

 Trykk & hold ”Menu” i 3 sekunder, display: ”Setup & edit” i 3 sekunder  ”User 

mode”. 

 Trykk ”pil til høyre”, display: ”Turn off”. 

 Trykk ”SEL”  den slår seg av. 

3.2 Varsling av alarm 

Ved mottak av alarm gir den fra seg lyd (som kan programmeres vekk), lysindikator lyser og 

det kommer tekst i displayet. 

For å slå av varsellyd: trykk ”SEL”. Det vil fremdeles være lys i ”Alarm” indikatoren. 

Deaktivering av alarmen gjøres fra radiosenderen (P163). 

3.3 Feilmeldinger i display 

 RF FAIL: har mistet kontakt med radiosender. Kan skyldes tomme batterier eller at det 

er for lang avstand mellom sender og mottaker. 
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 FAULT30: batteri må lades/byttes. 

 FAULT31: batteri ser ut til å nærme seg slutten av sin levetid. Bytt batterier og lad opp. 

3.4 Programmering 

En kan programmere ting som lys, vibrasjon, lydvarsel av/på, lydvarsel type og lydvarsel ved 

”RF FAIL”. Se dokumentasjon på originalspråket eller kontakt leverandør for informasjon. 

3.5 Legge til nye sendere 

Dersom ønsker at mottakeren (”personsøkeren”) gir meldinger fra flere enheter må de nye 

enheten programmeres inn i mottakeren. 

Hver sender av hver type må ha forskjellig adresse. Dette er angitt på baksiden av 

senderen, for eksempel på baksiden av en P163 kan det stå ”A=1” mens en annen har 

merket ”A=2”. Disse kan begge kobles opp mot personsøkeren uten at de ”krasjer”. 

 

For å legge til ny sender: 

 Slå på personsøker, slå på ny sender. Hvis den er helt ny kan det ligge en plaststrimle 

batterirommet: fjern denne. 

 På personsøker: gå inn i ”setup” med trykk & hold 3 sekunder på ”Menu” – vent 2 

sekunder på teksten ”USER mode”. 

 Bruk piltast høyre og bla til ”PASS0000”. 

 Verdier velger en med pil opp/ned, standard passord er ”1900”. 

 Gå til neste siffer i koden med pil høyre. Trykk venstre pil for ”OK” og ”YES”. 

 Får opp ”Add Node”, velg denne med pil opp. 

 Legg inn ”Address”: denne er merket på baksiden av ny sender, feks P163 med ”A=2” 

legges inn som Addr 002 (tall velges som beskrevet over) og trykk venstre pil for YES. 

 Legg inn ”Type”: for P163 BAA (står bakpå) er verdien: 010. Trykk OK og YES. 

 Legg inn ”Failsafe”: velg ON eller OFF avhengig av behov*. Trykk OK og YES. 

 Legg inn navn: Feks samme navn som første enhet i system (eks BED1), men med annet 

tall (eks BED2). Bokstaver og tall velges som beskrevet over. Trykk OK og YES  

Beskjed: ”Saving”. 

 Gå ut av programmering med pil ned/MENU. 

 Slå av ny sender, vent 5-10 sekunder. 

 Slå på ny sender: navnet på sender kommer i display på personsøkeren. 

 Test ny sender: trykk & hold på ”PRESS” slik at alarmen går. Sjekk at alarm kommer opp 

i display på personsøkeren. 

 Deaktiver alarm på ny sender (P163: med trykk & hold på hvit knapp merket ”Reset”). 

 

*) Failsafe er en funksjon i radiosystemet som gjør at sender (eks P163) og mottaker 

(”Personsøker”) sjekker ca hvert 8 sekund at de har kontakt med hverandre. 

 Fordel: mottakeren gir beskjed dersom den mister kontakt med senderen (utenfor 

rekkevidde). 

 Bakdel: økt strømforbruk, batterier går fortere tom for strøm. 

4 Regelverk 

Systemet er sertifisert og CE-merket i henhold til gjeldende krav innenfor EU/EØS området. 

De tilfredsstiller krav gitt i “Council Directive 93/42/EEC”, dvs Direktiv om Medisinsk 

utstyr. De er definert som utstyr klasse I. 

 


