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Varslingshjelpemidler 

 

P163xxA – Sensormottaker, radioutgang 

P163xxB – Sensormottaker, kabel utgang 

 

Bruks- og Monteringsanvisning 
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1 Innledning 

Denne dokumentasjonen er laget for produktene P163xxA og P163xxB sensormottakere som 

Picomed forhandler som et varslingshjelpemiddel. Dette er utstyr som en kobler til diverse 

sensorer med kabel til inngangen. Ved aktiv alarm videresendes disse: 

• Via radio (P163xxA) til personsøker P137/8. 

• Via kabel (P163xxB) til et bryterstyrt system. 

 

Versjoner – radioutgang: 

• P163ACA, touchbryter. 

• P163BAA, seng/stol tilstedeværelse. 

Se punkt nedenfor angående umiddelbar- eller tidsforsinket varsling. 

• P163BCA, bryterinngang. 

• P163BBA, fuktlaken. 

 

Versjoner – kabelutgang 

• P163BAB, seng/stol tilstedeværelse. Denne kan tilkobles et utvalg følere for tilstede-

værelse som har normalt lukket bryter når bruker er på plass. 

Se punkt nedenfor angående umiddelbar- eller tidsforsinket varsling. 

• P163BBB, fukt og inkontinens. 

 

Versjoner – umiddelbar eller tidsforsinket varsling: P163BAA og P163BAB 

• P163BAA og P163BAB kan kobles til en rekke senge/stol tilstedeværelses sensorer. 

• Varsling kan sendes etter 1,5 sek eller etter en forsinkelse på 20 minutter. En forsinkelse 

på 20 minutter kan være nyttig for å la brukeren få tid til for eksempel toalettbesøk om 

natten. 

• I fabrikkoppsett er det satt opp til umiddelbar varsling, det vil si 1,5 sekund. 

• Valg av umiddelbar varsling eller forsinket velges med en «jumper» inni boksen, se 

kapittel 3.6. 

 

Utstyret er ferdig programmert ved levering. 

2 Bruksanvisning 
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2.1 Slå av og på 

Slå på sensormottakeren ved å dra ut nøkkelbryteren. 

Slå av sensormottakeren ved å sette inn nøkkelbryteren. 

2.2 Oppkall etter hjelp 

• Trykk HJELP-bryteren i mer enn 1 sekund og så vil P163 kalle opp hjelp. 

• Bruk av ekstern bryter på P163BCB vil gi samme virkning. 

• Når alarmen aktiverers vil det blinke i lampen på P163. 

• P163xxA: personsøker P137/8 vil vise «Assist» melding. 

2.3 Nullstille alarm 

• Alarm vil nullstille seg automatisk når signal på tilkoblet sensor forsvinner. 

• Har en påkalt etter hjelp med HJELP-bryter, trykker en RESET i 1 sekund for å nullstille. 

 

P163BAA vil være i standby modus helt til brukeren har kommet tilbake til stol eller seng. 

2.4 P163BAA/BAB – Tilstedeværelse 

Etter oppstart vil den stå i standby. Når sensor detekterer at noen er tilstede vil P163 gi fra seg 

et pip for å vise at den er aktivert. Når brukeren forlater stol/seng vil P163 registrere dette og 

kalle opp hjelp. 

 

Sensormottageren tilkaller hjelp umiddelbart. Den kan og kalle opp etter en tidsforsinkelse 

med ending i oppsett, kontakt leverandøren ved behov. 

 

Den vil nullstille seg automatisk om bruker kommer tilbake til seng/stol. 

2.5 P163BCA – Bryterinngang 

Denne versjonen er utviklet for å kobles til utstyr som skal viederevarsle når en bryter lukkes. 

Det kan være bruker som selv vil trykke på en bryter for å varsle noen, eller for eksempel at 

varsel sendes når noen tråkker på en gulvmatte. 

 

Avhengig av hvordan utstyret er satt opp så vil den tilkalle hjelp enten umiddelbart, eller etter 

en tidsforsinkelse. Forsinkelsen er fra fabrikk satt til 5 sekunder. 

 

Den vil nullstille seg automatisk om bruker kommer tilbake til seng/stol. 

2.6 P163ACA – Touch bryter 

Denne fungerer likens som P163BCA, se kapittel 2.5, men HJELP knappen på sensor-

mottageren er byttet ut med en touch-bryter, det vil si en nærhetsbryter. Dette gjør at en ikke 

trenger kraft for å trykke på bryteren. Det holder med å legge hånden/fingeren over der det 

står HJELP. 

2.7 P163BBA/BBB – Fukt/inkontinens 

• P163BBA er sensormottager med radiosender som varsler til personsøker P137/8. 

• P163BBB er sensormottager med bryter utgang som kan varsle til sykehusanlegg etc. 
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Sensormottageren vil måle på fuktlakenet hvert 15 sekund og dersom den får måleresultat 

som indikerer at det er vått vil den gi alarm. Denne slås av dersom en bytter til tørt laken. 

• Benyttes bomullslaken P142A så vil det føle på hele området og gi alarm så snart det 

registrerer fukt. 

• Benyttes absorberende bomullslaken P142E så vil det følge «Kylie» prinsippet (TM 

Kylieheatcare) og absorbere opp til 1,5 liter urin. Etter 0,5 liter vil den gi alarm for å 

unngå at bruker blir liggende på fuktig laken. 

• P163BBA vil på personsøker vise dette med «Assist01». 

2.8 Lavt batteri 

• Når batteriet begynner å bli lavt i P163 så vil det blinke hvert 8 sekund i lampen på P163. 

• Når batteriet er tomt vil den pipe hvert 0,5 sekund. Ingen lys og den vil ikke sende alarm. 

• P163xxA varsler i tillegg lavt batteri ved å sende melding til personsøker som viser dette 

med «Fault30». Rett før batteriet går tomt vil personsøker vise meldingen «Fault31». 

Se kapittel4.2 for batteribytte. 

3 Monteringsanvisning 

3.1 Batteri og første gangs bruk 

Normalt strømforsynes P163 med vanlige batterier som bør være nye ved første gangs bruk. 

3.2 Tilbehør 

Nedenfor er det en liste over utstyr som kan kobles til i fronten på P163. Bokstaver under 

kolonnen «Renhold» refererer til punkter for renhold vist i kapittel 4.1. 

 

Montør må se til at sensor passer til brukerens behov. Det er ingen elektrisk risiko ved bruk av 

alternative sensorer på batteridrevet utstyr. 

 

Beskrivelse Delenr Renhold 

Sengematte P143C A 

Sengeribbe P143G A 

Stolbein føler P144A B 

Stol ribbe P149B A 

Gulvmatte P150 A 

Brakett til montering P159A B 

Kabel for sykesignal (eksempel) P145B B 

Bomullslaken P142A D 

Bomullslaken absorberende P142E D 

Kabel til bomullslaken P141E B 

Monteringsbrakett P159A B 
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3.3 Inngang fra sensorer 

Som inngang fra sensorer og brytere har P163 

standard «RJ» plugg med kobling som vist på 

figur. Generelt så vil alarm aktiveres når det 

kortsluttes mellom pin 2 eller pin 3 til 0 V (pin 4 

eller pin 5). Pin 2 gir forsinket varsling. 

Pin 3 gir umiddelbar varsling. Tid på forsinkelse 

må programmeres inn i enheten. 

3.3.1 P163BBx – fuktsensor 

Fuktlaken har 4 tilkoblinger, 2 for å detektere fukt, og 2 for test. 

• Koble kabelen til sensormottakeren først og så til lakenet. 

• Koble sammen de to ubrukte tilkoblingene og hold i 6 sekunder. Da vil alarmen utløses 

dersom det ikke er brudd i ledningene inne i lakenet. 

3.3.2 Test av sensorer 

Sensor for tilstedeværelse: sørg for at det ikke er noen i sengen/stolen, trykk RESET slik at 

det kommer 4 toner. Den er nå i standby modus. Kommer det 5 toner viser den at sensoren er 

aktivert av noen eller at den er feil installert. 

 

Når en aktiverer føleren vil den gi en enkelt tone for å vise at den er aktivert. Etter dette 

kommer ingen lyder fra sensormottakeren. 

Deaktiver føleren (noen «forlater» sengen/stolen) og den sender alarm med det samme, eller 

etter viss tid dersom den er satt opp med forsinkelse. 

Trykk RESET for å stoppe alarmen. 

 

Test av sensor med bryter: etter en RESET skal det ikke være noen alarm. Aktiver sensor og 

sjekk at det kommer et pip og at alarmen går. 

3.4 P163xxA – test av radiorekkevidde 

Det anbefales å sjekke at rekkevidden til P163xxB radio dekker de områder den og 

mottakeren skal brukes innenfor. Sett sensormottakeren på det sted som er lengst vekk fra der 

personsøkeren er når den er lengst vekk. Få en annen person til å trykke kort (mindre enn 1 

sekund) på HJELP på sensormottakeren og sjekk at det på personsøker kommer opp navnet 

«NODE00» (eller et annet navn dersom det er programmert om). Teksten vil komme fram i 1 

sekund på displayet. 

3.5 P163xxB – kablet utgang 

P163xxB kan varsle til utstyr som har 

bryterinngang, for eksempel sykehussignal/ 

«nurse call». Bryterutgangen aktiveres i 1 

sekund hvert 10 sekund så lenge alarmen er 

aktiv. P163 har et vekselrele slik at en kan velge 

om en skal bruke NC eller NO inn til eksternt 

utstyr.  
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3.6 P163BAx, senge/stol tilstedeværelse: umiddelbar eller forsinket varsling 

Skru ut de 4 skruene og åpne boksen. Bildet viser de 2 

innstillingene en kan gjøre med «jumperen» som kortslutter 2 

av de 3 pinnene. 

 

Øverste innstilling er fabrikkoppsett. Den vil da varsle 

umiddelbart at bruker ikke er tilstede. 

Nederste innstilling kan velges om en ønsker å sende varsel 

når bruker har vært borte en viss stund. 

4 Vedlikehold 

4.1 Renhold 

De forskjellige delene som hører til systemet rengjøres som 

vist nedenfor. Se tabell i kapittel 3.2 for referanse til hvilket 

utstyr som skal rengjøres på hvilken måte. 

 

A. Fuktes med desinfiserende middel. Unngå at åpninger/kontakter utsettes for væske. 

B. Tørk med våt klut som er vridd opp etter å ha vært i mildt såpevann. 

C. Tørk med våtservietter fuktet med 70% alkoholoppløsning. Alle kontakter må være helt 

tørre før en kobler det til utstyr igjen. 

D. Senkes helt ned i vaskemiddel eller desinfeksjonsmiddel. 

4.2 Batteri 

P163 drives av 2 stk. alkaliske batterier, type AA, ikke oppladbare. 

I hvilemodus kan en forvente ca. 1 års batterilevetid. I bruk kan den normalt sende inntil 2000 

alarmer før batteriet går tomt. Etter at varsel for lavt batteri er kommet, vil den fungere noen 

timer før den tikker konstant. Nå kommer det ingen lysvarsel og den kan ikke sende alarm. 

 

For å bytte batterier skyver en til side batteridekselet på undersiden, bytter batteri og monterer 

dekselet igjen. 

5 Feilmeldinger 

De feilmeldinger som kommer fram er de som skal gi varsel om alarm, lavt batteri eller 

lignende og de er beskrevet i egne kapitler. 

6 Teknisk informasjon 

 

Type Sensormottager P163xA – radio. 

Sensormottager P163xB – kablet. 

Betjening Tast «HJELP» på fronten. 

Diverse eksterne sensorer som tilkobles med kabel. 

Utgang: radiosignaler eller bryterstyring via kabel. 

Strømforsyning 2 stk. alkaliske type AA. 
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Miljø Beregnet for innendørs bruk. 

Mål 92 x 66 x 28 mm. 

150 x 66 x 28 mm med nøkkelbryter og plass til å betjene denne. 

Vekt 140 gram. 

 

7 CE-merking 

Produktet er underlagt lovgivning i EU og gjennom EØS-avtalen. 

 

Produktet er i henhold til EØS/EU direktivene 93/42, 2007/47 og 2002/95 med tilhørende 

Norske forskrifter CE-merket. Den tilhørende samsvarserklæringen er i engelsk utførelse og 

er tilgjengelig hos leverandør. 

 

 

 

 

 

 


