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Se bild 7 for detaljer om kontrollenheten.
• On/Off-knapp
• Grønt lys for å indikere pustebevegelser
• Rødt alarmlys hvis bevegelse ikke oppdages innen den 
   angi�e �den eller blir merkbart langsommere
• Rødt signallys for lav spenning, ba�eriene bør by�es ut
• Gul lampe for å indikere avslagning

Babysense er klar �l bruk så snart installasjonen er fullført. 
Følg instruksjonene nedenfor.
• Legg barnet i sengen.
• Ak�ver enheten ved å trykke på On/Off-knappen.
• Kontroller at de røde lampene lyser et kort øyeblikk og at 
det høres en DOBBEL klikkelyd
• Når enheten oppdager pust og bevegelser, blinker det 
   grønne lyset for å indikere pustebevegelser. 
• Det røde alarmlyset blinker og alarmen utløses hvis det 
   oppstår pustestopp eller hvis pustefrekvensen blir for lav.
• Hvis det røde ba�erilyset blinker, bør du by�e ba�eriene 
   så snart som mulig. Hvis apparatet �kker sam�dig, bør 
   ba�eriene ski�es umiddelbart. 
• Slå av apparatet ved å trykke på On/Off-knappen før du 
   lø�er barnet ut av sengen. Kontroller at det gule lyset 
   blinker i en kort stund og at det ikke lyser fra andre 
   lamper dere�er: de�e indikerer at enheten er slå� av.

Babysense er en svært sensi�v enhet som registrerer den 
sovende babyens pustbevegelser gjennom madrassen.
Funksjonsforstyrrelser kan vanligvis deles inn i to hovedgrupper: 
tekniske problemer eller problemer forårsaket av omgivelsen.

 
For å forhindre funksjonsfeil på Babysense 7, bør installasjon 
og bruk u�øres ifølge instruksjonene.

På grunn av Babysensens høye følsomhet kan enheten 
påvirkes av klimaanlegg osv.
Hvis Babysense brukes sam�dig med andre enheter, må 
en funksjonstest (se nedenfor) u�øres i det aktuelle 
miljøet og med alle enheter som brukes parallelt slå� på. 
Det er nødvendig å kontrollere at alle akus�ske og 
visuelle alarmer på Babysense er ak�vert under slike 
omstendigheter. 

Ikke u�ør funksjonstesten ved å ta barnet ut av sengen 
og vente på at alarmen skal utløses  
• Funksjonstesten bør gjøres når barnet ikke er i sengen.
• Start apparatet og ta to skri� fra sengen.
• Sjekk at Babysense utløser alarmen innen 20 sekunder 
   (på grunn av fraværende pustebevegelser).
• Alarmen kan innledes med en �kkende lyd.
• Forsikre deg om at alarmen virkelig kan høres fra der 
   du bruker å befinne deg.
• Hvis alarmen ikke utløses innen 20 sekunder, se side 4 
   (feilsøking).
• Funksjonstesten må u�øres daglig, og hver gang du 
   fly�er pustealarmen, by�er sengetøy eller fly�er 
   barnesengen/sengen.

 
Det kan forekomme falske alarmer. Sjekk om årsaken er 
feil �lkobling av sensorplaten/platene, det faktum at 
bare en plate er koblet �l og barnet kan komme seg 
utenfor overvåkingsområdet, eller at sensorplatene ikke 
er i direkte kontakt med madrassen. Hvis det oppstår en 
falsk alarm, kan du se feilsøkingsguiden på side 4-5. Hvis 
problemet ikke kan løses, kan du kontakte produsentens 
kundeservice.

Handle umiddelbart:
1. Skynd deg �l barnets seng, sjekk først at babyen puster 
og at fargen rundt munnen og ansiktet ser normal ut.
2. Hvis barnet ikke puster, klyp barnet i hælen. Forsikre deg 
om at barnet har en fri lu�vei. Rådfør deg med lege når 
pusten kommer �lbake.
3. Hvis de�e ikke hjelper, begynn å gjenopplive barnet 
ifølge instruksjonene fra Røde Kors og ring nødnummeret 
for å få hjelp.
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Gjør deg kjent med disse instruksjonene før installasjon 
og bruk.
Babysense 7 er en elektronisk enhet som må håndteres 
med forsik�ghet:
• Håndter forsik�g, ikke mist eller kast. 
• For å forhindre funksjonsfeil, må installasjon og bruk 
   u�øres ifølge instruksjonene.
• Babysense er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med 
   pustealarmen.
• Legg aldri to barn eller barn og kjæledyr i samme seng. 
   Babysense kan bare brukes �l e� barn i en seng.
• Ikke bruk enheten i nærheten av elektromagne�ske 
   forstyrrelser.
• Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan 
   påvirke dri�en av enheten.
• Funksjonstester bør u�øres hver dag, og hver gang du 
   fly�er pustealarmen, by�er sengetøy eller fly�er 
   barnesengen/sengen (som vist på side 3).
• Ikke bruk vaporizer - eller vi�e direkte mot sengen.
• For å unngå mulig fare fra sensorkablene, skal 
   utgående kabler føres under madrassen, ikke synlige 
   eller �lgjengelige.
• Se� i fire nye og iden�ske AA 1.5 V ba�erier, helst 
   alkaliske. 
• OBS! Det anbefales på det sterkeste at både foreldre 
   og barnets omsorgspersoner, lærer seg hvordan man 
   gir førstehjelp.
• Ta ut ba�eriene hvis enheten ikke har vært i bruk 
   under lengre �d (mer enn 3 måneder).
• Hvis du har problemer med produktet, for eksempel 
   med inns�lling, vedlikehold eller bruk, vennligst 
   kontakt produsentens kundeservice. Ta også kontakt 
   med produsenten i �lfelle det oppstår uventede 
   ak�viteter eller hendelser på enheten.
• Ikke bruk utstyret hvis du merker en endring i 
   systemytelsen, hvis systemet er skadet eller hvis noen 
   av komponentene er utsli�e.
• Utstyret skal ikke brukes ved siden av eller stables 
   sammen med annet utstyr. Hvis det er nødvendig å ha 
   utstyret ved siden av eller stablet med annet utstyr, bør 
   produktet kontrolleres slik at den fungerer som det skal 
   i gjeldende se�.

Babysense overvåker og utløser alarmsignal, men kan 
ikke forhindre pustestopp. Ansvaret for å gi barnet 
førstehjelp ligger hos foreldrene/omsorgspersonene. 
Babysensealarmen kjenner av pust og bevegelse, og kan 
ikke oppdage andre hendelser eller problemer som kan 
oppstå. Babysense er et unikt sikkerhetssystem som har 
bidra� �l å redde barn og gjort det mulig for foreldre og 
omsorgspersoner å gripe inn ved ujevn pust før det blir 
kri�sk. Det finnes en rekke internasjonale anbefalinger 
for TRYGG SØVN:

Babysense registrerer kon�nuerlig babyens bevegelser, 
inkludert pust. Hvis den ikke oppdager bevegelser i 20 
sekunder eller pusterytmen faller under 10 pust per 
minu�, utløses et høyt lydsignal. Kontrollpanelet 
registrerer bevegelsene via sensorene som er plassert i 
sengen under madrassen. Platene kommer ikke i kontakt 
med barnet og hindrer ikke dets bevegelser.

1. For å se�e inn ba�eriene, �ern ba�eridekselet ved å 
se�e en bred skrutrekker i åpningshullet (se fig. 6). Se� 
inn 4 nye AA 1.5 volt ba�erier (helst alkaliske) ifølge 
merkingene. Se� på ba�eridekselet. 
OBS. Brukte ba�erier skal kastes i samsvar med lokale 
forskri�er.

2. Plasser kontrollpanelet på sengebunnen og mellom to 
lameller ifølge illustrasjon 1.

3. Installasjon av sensorene
• Når det brukes �l barn som ennå ikke kryper, plasser 
   en sensorplate ifølge illustrasjon 2. Forsikre deg om at 
   sensorplaten er plassert re� under babyen i sengen.
• Når babyen begynner å krype og bevege seg �l 
   områder som ikke dekkes av en sensorplate, kobler du 
   den andre sensorplaten og plasserer den ifølge 
   illustrasjon 2.
 OBS: Sensorplatene må plasseres ifølge merkingen 
"denne siden opp".

• Legg all�d barnet på ryggen 
• Unngå å røyke ved siden av barnet
• Unngå for høye temperaturer i barnets omgivelser
• Legg aldri �ng som kan forårsake kvelning i nærheten 
   av barn
Babysense er et �llegg �l disse anbefalingene.
Babysense 7 er en pustealarm som overvåker babyens 
pustebevegelser. Den er beregnet for hjemmebruk og for 
spedbarn opp �l e� år og bør ikke brukes �l 
høyrisiko-spedbarn som trenger konstant medisinsk �lsyn. 
Babysense kan brukes både av kvalifiserte helsepersonell 
som sykepleiere og av brukere uten medisinsk utdannelse 
som foreldre eller omsorgspersoner.
Babysense 7 er beregnet for hjemmebruk.

 

Advarsler

Funksjon
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Illustrasjon 1

Kontrollpanelholder

4. Tre sensorplatens (platenes) kabel (kabler) gjennom 
de spesielle åpningene på holderen (se illustrasjon 3).

5. Koble kablene �l kontakten merket "SENSOR" på 
baksiden av kontrollpanelet (se illustrasjon 5 og 6). Ved 
bruk av bare en sensorplate, koble bare �l en kontakt 
merket "SENSOR". 
OBS! Ikke koble kabler �l den blokkerte kontakten 
merket "IKKE BRUK" (DO NOT USE).

6. Hvis formen på sengen ikke �llater installasjon av 
sentralenheten, kan den påmonterte kroken brukes (se 
bilde 5). Fest/heng kontrollpanelet på sengens 
underkant.

7. Fest kontrollpanelholderen på baksiden av 
kontrollpanelet (figur 4 og 5).

8. Plasser madrassen jevnt på sensorplatene. Hvis madrassen 
ikke kommer i kontakt med sensorplatene, eller hvis 
sengebunnen er myk, polstret eller utstyrt med �ærer, 
plasser en kryssfinér plate på bunnen av sengen, legg 
sensorplatene på platen og madrassen jevnt på toppen.

VIKTIGT: For å unngå eventuell fare fra sensorkablene, 
sørg for at de utgående kablene er ført under 
madrassen, usynlige og u�lgjengelige.

VIKTIGT: For å unngå eventuell fare fra sensorkablene, 
sørg for at de utgående kablene er ført under 
madrassen, usynlige og u�lgjengelige.

Bruksanvisning Brukehåndbok

Kabler

Illustrasjon 3
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Strømkilde: 4st AA-ba�erier 1.5 V, helst alkaliske. 
Strømforbruk ca. 1 mA.
Ba�eriene varer i omtrent 6 måneder (alkaliske).
Volumet på alarmen er omtrent på 85 dB i en avstand 
på en meter fra enheten.
Størrelsen på en sensor er � 216 mm.
Babysense har en leve�d på 3 år fra innkjøpsdatoen.

Tekniska specifika�oner

På grunn av Babysensens høye følsomhet kan enheten 
påvirkes av klimaanlegg osv.
Hvis Babysense brukes sam�dig med andre enheter, må 
en funksjonstest (se nedenfor) u�øres i det aktuelle 
miljøet og med alle enheter som brukes parallelt slå� på. 
Det er nødvendig å kontrollere at alle akus�ske og 
visuelle alarmer på Babysense er ak�vert under slike 
omstendigheter. 

Ikke u�ør funksjonstesten ved å ta barnet ut av sengen 
og vente på at alarmen skal utløses  
• Funksjonstesten bør gjøres når barnet ikke er i sengen.
• Start apparatet og ta to skri� fra sengen.
• Sjekk at Babysense utløser alarmen innen 20 sekunder 
   (på grunn av fraværende pustebevegelser).
• Alarmen kan innledes med en �kkende lyd.
• Forsikre deg om at alarmen virkelig kan høres fra der 
   du bruker å befinne deg.
• Hvis alarmen ikke utløses innen 20 sekunder, se side 4 
   (feilsøking).
• Funksjonstesten må u�øres daglig, og hver gang du 
   fly�er pustealarmen, by�er sengetøy eller fly�er 
   barnesengen/sengen.

 
Det kan forekomme falske alarmer. Sjekk om årsaken er 
feil �lkobling av sensorplaten/platene, det faktum at 
bare en plate er koblet �l og barnet kan komme seg 
utenfor overvåkingsområdet, eller at sensorplatene ikke 
er i direkte kontakt med madrassen. Hvis det oppstår en 
falsk alarm, kan du se feilsøkingsguiden på side 4-5. Hvis 
problemet ikke kan løses, kan du kontakte produsentens 
kundeservice.

Handle umiddelbart:
1. Skynd deg �l barnets seng, sjekk først at babyen puster 
og at fargen rundt munnen og ansiktet ser normal ut.
2. Hvis barnet ikke puster, klyp barnet i hælen. Forsikre deg 
om at barnet har en fri lu�vei. Rådfør deg med lege når 
pusten kommer �lbake.
3. Hvis de�e ikke hjelper, begynn å gjenopplive barnet 
ifølge instruksjonene fra Røde Kors og ring nødnummeret 
for å få hjelp.
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Symbolet for "SERIENUMMER".
De�e symbolet skal følges av
produsentens serienummer.

PRODUKSJONSDATO.
De�e symbolet skal følges av
produksjonsdato.
Symbolet for "TILVERKER".
De�e symbolet skal følges av 
produsentens navn og adresse. 
Kast i samsvar med lokale forskri�er.

Besky�et mot ver�kalt fallende vanndråper.

Symbol Beskrivelse

SN
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Symbol Beskrivelse

ANVENDT DEL TYPE BF.

Se brukerhåndbok.

Autorisert representant for 
De Europeiske fellesskap.EC REP

102 kPa min .

55 kPa .max

0%RH min.

95%RH .max

0 Cmin .

60 Cmax .

Unngå regn eksponering.

Temperaturbegrensning.

Fuk�ghetsbegrensning.

Atmosfærisk trykkbegrensning.
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European Authorised Representa�ve
OBELIS s.a                      email@obelis.net
Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium
Tel +(32) 2.732.59.54     Fax +(32) 2.732.60.03

Produsert av Hisense Ltd., an ISO 9001 and 
ISO 13485 cer�fied company.
23 Becker St., Rishon le Zion 7535929, Israel
Tel +(972) 3.956.66.04    www.hisense.co.il

Innhold

Bruksbe�ngelser og lagring

• Kontrollpanel
• Kontrollpanelholder
• Seng holder (valgfri bruk)
• 2 sensorplater
• 2 buntebånd (bundet rundt sensorkablene ved levering)
• Brukerhåndbok
Merk at ba�erier ikke er inkludert.

Følgende bruksbe�ngelser gjelder for produktet:
Temperatur: 0 °C �l 40 °C
Rela�v lu�fuk�ghet: 20% RH �l 80% RH
Atmosfærisk trykk: opp�l 55 kPa
For produktet gjelder følgende lagringsforhold mellom bruk:
Temperatur: 0 °C �l 40 °C
Rela�v lu�fuk�ghet: 5 %RH �l 95% RH
Atmosfærisk trykk: opp�l 55 kPa

Rengjøring og avhending

Om nødvendig, tørk av utstyret (sensorplater og 
kontrollenhet) med en fuk�g klut.
E�er leve�den må utstyr og �lbehør kastes i samsvar 
med lokale forskri�er. Alterna�vt kan de returneres �l 
selger eller produsent for gjenvinning eller korrekt 
avhending.

 

Babysense trenger ikke vedlikehold bortse� fra ba�eriby�e 
og funksjonskontroll. Kontrollenheten og sensorene kan 
tørkes av med en fuk�g klut. Hvis kontrollenheten ikke skal 
brukes under en lengre periode, bør ba�eriene tas ut og 
enheten lagres på et tørt sted.
 

Vedlikehold

Vi anbefaler at du by�er ut sensorplatene 
to år e�er første gangs bruk. 

Bruk bare Babysense sensorplater.

For alle produktrelaterte spørsmål, ta kontakt med nærmeste forhandler, som du finner på 
www.hisense.co.il

Symbolforklaring Symbolforklaring
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• Ba�eriene er ikke sa� i rik�g 
   eller er tomme

• Kontroller at ba�eriene er sa� rik�g i (vær oppmerksom på 
   polariteten +/-).
• Kontrollpanelet krever 4 x AA 1.5V alkaliske ba�erier (ikke inkludert).

• Ba�eriene er tomme. • By� ut alle 4 ba�eriene.

• Sensoren fungerer ikke.
• Kabelen er koblet �l den 
   blokkerte kontakten.

• Koble en sensorplate �l enheten, legg barnet i sengen på e� minu�. 
   Hvis alarmen ak�veres, kobler du fra sensoren og legger den fra deg.
• Koble �l den andre sensoren og gjenta som ovenfor.
• Bare koble kablene �l "SENSOR"-kontakten.

• Madrassen berører ikke 
   sensorene.

• Forsikre deg om at madrassen og sensorene er i kontakt med 
   hverandre.

• Madrassen har hevet seg, sjekk 
   at ingen gjenstander berører 
   madrassen.

• Forsikre deg om at ingen gjenstander er i nærheten av sensorene.

• Plassering av to sensorer ved siden 
   av hverandre (eller bruk av bare 
   en) når barnet kryper eller bruker 
   to sensorer for langt fra hverandre 
   når barnet ennå ikke kryper.

• Koble �l ifølge instruksjonene.
• Det er vik�g å bare bruke en sensor når barnet er lite og ennå ikke kryper.
• Det er vik�g å sørge for at du bruker to sensorplater når barnet beveger seg.
• Det er vik�g at sensoren plasseres under babyens plass i sengen.

• Madrassen �llater ikke overføring 
   av barnets bevegelser (f.eks. en s�v 
   madrass, en madrass med �ærer 
   eller en madrass med lu�lommer).

• Plasser ekstra plywood (kryssfinér plate) under sensorplaten slik at 
   sensorplaten og madrassen presses te� sammen.

• Funksjonstesten er ikke u�ørt 
   rik�g.

• Ikke u�ør funksjonstesten ved å ta barnet ut av sengen og vente 
   på at alarmen skal utløses. 
   U�ør funksjonstesten som beskrevet på side 3.

• Sensoren blir påvirket av 
   omgivelsen. F.eks. vind, vi�e, 
   klimaanlegg, hengende 
   barneseng, vibrasjoner.

• U�ør en test som vil oppdage kilden �l bevegelsen som enheten 
   registrerer. For eksempel vindkilder som: klimaanlegg, et åpent vindu 
   eller en vi�e; hengende barneseng (kan vibrere selv om den ikke er 
   slå� på), skri� rundt sengen eller en babymonitor, med et sterkt 
   overføringsnivå, plassert nærme sengen.
   Løsning: Fjern vindkilder, ta ned den hengende barnesengen, etc.  
   E�er å ha nøytralisert alle miljøforstyrrelser, u�ør testen igjen.

Hvis alarmen ikke utløses innen 20 sekunder e�er nøytralisering av alle miljøforstyrrelser, gjør du følgende
1. Test kontrollpanelet
- Koble fra alle kabler fra kontrollpanelet.
- Ak�ver kontrollpanelet (uten �lkoblede kabler).
- Ak�vering av alarm innen 20 sekunder indikerer at kontrollpanelet fungerer - fortse� �l neste trinn.
- Hvis alarmen ikke ak�veres innen 20 sekunder, bør du slu�e å bruke enheten og kontakte din lokale distributør.

2. Test sensorplatene hver for seg:
- Koble en sensor �l en av "SENSOR"-portene på kontrollpanelet.
- Slå på kontrollpanelet og ta noen skri� fra sengen.
- Ak�vering av alarm innen 20 sekunder indikerer at sensoren fungerer - fortse� med samme prosedyre for den andre sensorplaten.
- Hvis alarmen ikke ak�veres innen 20 sekunder, legg fra deg sensorplaten.
OBS: Hvis en sensorplate ikke fungerer, fortse� å bruke produktet med bare den fungerende sensoren. Hvis en eller begge sensorer 
IKKE fungerer, kontakt din lokale distributør for råd.

3. Test to sensorplater sammen:
- Hvis begge sensorene var OK i trinn 2, kobler du begge sensorene �l “SENSOR”-portene på kontrollpanelet.
- Ak�ver kontrollpanelet og ta noen skri� fra sengen.
- Ak�vering av alarm innen 20 sekunder indikerer at sensoren fungerer - fortse� å bruke produktet.

LøsningMulig årsakSymptom
Lysene på kontrollpanelet 
lyser ikke selv når den står 
i ON-posisjon

Advarsel om lavt 
ba�erinivå (rødt lys på 
kontrollpanelet)

Falsk alarm e�er ½ 
minu� e�er ak�vering

Falsk alarm e�er ½ 
minu� e�er ak�vering

 

Forsinket alarm når 
barnet lø�es ut av 
sengen

Alarmen ak�veres ikke 
innen 20 sekunder når 
funksjonstesten er u�ørt 
rik�g
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• Ba�eriene er ikke sa� i rik�g 
   eller er tomme

• Kontroller at ba�eriene er sa� rik�g i (vær oppmerksom på 
   polariteten +/-).
• Kontrollpanelet krever 4 x AA 1.5V alkaliske ba�erier (ikke inkludert).

• Ba�eriene er tomme. • By� ut alle 4 ba�eriene.

• Sensoren fungerer ikke.
• Kabelen er koblet �l den 
   blokkerte kontakten.

• Koble en sensorplate �l enheten, legg barnet i sengen på e� minu�. 
   Hvis alarmen ak�veres, kobler du fra sensoren og legger den fra deg.
• Koble �l den andre sensoren og gjenta som ovenfor.
• Bare koble kablene �l "SENSOR"-kontakten.

• Madrassen berører ikke 
   sensorene.

• Forsikre deg om at madrassen og sensorene er i kontakt med 
   hverandre.

• Madrassen har hevet seg, sjekk 
   at ingen gjenstander berører 
   madrassen.

• Forsikre deg om at ingen gjenstander er i nærheten av sensorene.

• Plassering av to sensorer ved siden 
   av hverandre (eller bruk av bare 
   en) når barnet kryper eller bruker 
   to sensorer for langt fra hverandre 
   når barnet ennå ikke kryper.

• Koble �l ifølge instruksjonene.
• Det er vik�g å bare bruke en sensor når barnet er lite og ennå ikke kryper.
• Det er vik�g å sørge for at du bruker to sensorplater når barnet beveger seg.
• Det er vik�g at sensoren plasseres under babyens plass i sengen.

• Madrassen �llater ikke overføring 
   av barnets bevegelser (f.eks. en s�v 
   madrass, en madrass med �ærer 
   eller en madrass med lu�lommer).

• Plasser ekstra plywood (kryssfinér plate) under sensorplaten slik at 
   sensorplaten og madrassen presses te� sammen.

• Funksjonstesten er ikke u�ørt 
   rik�g.

• Ikke u�ør funksjonstesten ved å ta barnet ut av sengen og vente 
   på at alarmen skal utløses. 
   U�ør funksjonstesten som beskrevet på side 3.

• Sensoren blir påvirket av 
   omgivelsen. F.eks. vind, vi�e, 
   klimaanlegg, hengende 
   barneseng, vibrasjoner.

• U�ør en test som vil oppdage kilden �l bevegelsen som enheten 
   registrerer. For eksempel vindkilder som: klimaanlegg, et åpent vindu 
   eller en vi�e; hengende barneseng (kan vibrere selv om den ikke er 
   slå� på), skri� rundt sengen eller en babymonitor, med et sterkt 
   overføringsnivå, plassert nærme sengen.
   Løsning: Fjern vindkilder, ta ned den hengende barnesengen, etc.  
   E�er å ha nøytralisert alle miljøforstyrrelser, u�ør testen igjen.

Hvis alarmen ikke utløses innen 20 sekunder e�er nøytralisering av alle miljøforstyrrelser, gjør du følgende
1. Test kontrollpanelet
- Koble fra alle kabler fra kontrollpanelet.
- Ak�ver kontrollpanelet (uten �lkoblede kabler).
- Ak�vering av alarm innen 20 sekunder indikerer at kontrollpanelet fungerer - fortse� �l neste trinn.
- Hvis alarmen ikke ak�veres innen 20 sekunder, bør du slu�e å bruke enheten og kontakte din lokale distributør.

2. Test sensorplatene hver for seg:
- Koble en sensor �l en av "SENSOR"-portene på kontrollpanelet.
- Slå på kontrollpanelet og ta noen skri� fra sengen.
- Ak�vering av alarm innen 20 sekunder indikerer at sensoren fungerer - fortse� med samme prosedyre for den andre sensorplaten.
- Hvis alarmen ikke ak�veres innen 20 sekunder, legg fra deg sensorplaten.
OBS: Hvis en sensorplate ikke fungerer, fortse� å bruke produktet med bare den fungerende sensoren. Hvis en eller begge sensorer 
IKKE fungerer, kontakt din lokale distributør for råd.

3. Test to sensorplater sammen:
- Hvis begge sensorene var OK i trinn 2, kobler du begge sensorene �l “SENSOR”-portene på kontrollpanelet.
- Ak�ver kontrollpanelet og ta noen skri� fra sengen.
- Ak�vering av alarm innen 20 sekunder indikerer at sensoren fungerer - fortse� å bruke produktet.

LøsningMulig årsakSymptom
Lysene på kontrollpanelet 
lyser ikke selv når den står 
i ON-posisjon

Advarsel om lavt 
ba�erinivå (rødt lys på 
kontrollpanelet)

Falsk alarm e�er ½ 
minu� e�er ak�vering

Falsk alarm e�er ½ 
minu� e�er ak�vering

 

Forsinket alarm når 
barnet lø�es ut av 
sengen

Alarmen ak�veres ikke 
innen 20 sekunder når 
funksjonstesten er u�ørt 
rik�g


