Underhåll av Babys batteri
Viktig information om lagring och laddning för att optimera babybatteriets livslängd:
•
•
•
•
•

Babyn ska laddas över natten och sedan kopplas ur.
Babyn ska åtminstone laddas några timmar var tredje månad, även om den ligger på ett lager.
Babyn ska INTE laddas under en längre period (längre än en månad)
Babyn ska förvaras inomhus och i en plastpåse. Om detta inte är möjligt, så försök att hålla babyn torr och ren.
Om babyn är förvarad i en väldigt kall eller varm miljö så använd inte babyn på 24 timmar så den kan justera
värmen innan användning.
Förändringar i temperatur kan orsaka vattenkondensation i Babyn. Vänta med att använda Babyn så att fukten
hinner avdunsta före användning.

•

OM DESSA RÅD INTE FÖLJS SÅ KAN DET RESULTERA I ATT UPPLADDNINGSKAPACITETEN SKADAS.

Hur gamla är mina batteri?
Syfte
Att fastställa batteriets ålder (orange och vita batterier som är utgivna 2016).
Förutsättningar
•
Baby
•
Nyckeln till batteriluckan
•
Phillips stjärnskruvmejseln
Steg att utföra
1.
Ta bort batteriluckan

2.

Ta bort båda skruvarna
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Hur kalibrerar man batterier?
Syfte
Svaga batterier laddas ut fortare efter en fulladdning. Genom att kalibrera batteriet så kontrolleras
babyns batterimodul i ett snabbt urladdningsläge och jämför denna tid med vanliga batterier.
Förutsättningar
•
•
•
•

Babyn får max vara 6 meter från kommunikationsenheten.
Den röda lampan på backsidan av Babyn måste lysa eller blinka.
Control Centret måste vara öppet. Kontrollera även att kommunikationsenhetens ikon längst ner
till höger är grön.
Kontrollera att det finns en grön bock under ”comm”

Steg at utföra
1.
2.
3.
4.

Babyn måste vara ansluten till laddaren åtminstone 4 timmar innan kalibreringen.
Koppla ur babyn från laddaren efter den har laddat minst 4 timmar.
På Control Center Software, välj den Babyn eller Babyarna som du vill kalibrera i ”Avaliable Baby”
fönstret genom att klicka på knappen till vänster om Baby ID.
Klicka på knappen ”Maintenance”.

5.

Klicka på knappen Calibrate.

6.

Ett poppuppfönster med kalibrering kommer visas. Tryck OK.

7.

Status kolumnen kommer ändras från Avaliable till Calibrate

8.
9.

ANVÄND INTE OCH LADDA INTE BABYN UNDER DE KOMMANDE 20 TIMMARNA.
Ladda babyn i 20 timmar och följ instruktionerna om hur du kan avläsa kalibrering av
batteriet nedan.

Avläsa kalibrering av batteriet
•
Kalibrering av batteriet tömmer Babyns batteri så koppla in Babyn i laddaren.
•
Gå in på Maintenance och placera musen över babyns batteri prickar.
•
Avläs resultatet i den nedersta delen av fönstret.

Hur återställer man batterinivån i Control Center?
Syfte
Om du laddar Babyn över natten, koppla ur den från laddaren. Om den röda LED fortfarande lyser, vilket
indikerar att den har mindre än 50% batteri eller om Control Center Software visar mindre än 100%
laddning så är det möjligt att Babyn är fulladdad men att den rapporterar batterinivån felaktigt.
Förutsättningar
•
Babyn får max vara 6 meter från kommunikationsenheten.
•
Den röda lampan på backsidan av babyn måste lysa eller blinka.
•
Control centret måste vara öppet. Kontrollera även att kommunikationsenhetens ikon längst ner
till höger är grön.
•
Kontrollera att det finns en grön bock under ”comm”
•
Instruktörsnyckel
Steg at utföra för RealCare Baby 3
1.

Välj Babyn i Available babies fönstret. Välj Maintenance och skriv ner de fyra sista sifforna i Radio
kolumnen.

2.

I det i det översta vänstra hörnet av Control Center, välj File och sen Pod Tool.

3.

I listan under Pod Tool, välj radio signaturen som stämmer med den du skrev ner, högerklicka och välj
Write Device. Write device fönstret borde öppnas.

4.

I Write Device fönstret skriv in följande:
a.
Subsystem to Write (hex): 84
b.
Dst Starting Address (hex): 1E1C
c.
Write Data (hex): 64

5.

Klicka på Write i det nedersta högra hörnet
a.
Om det röda lyset fortfarande blinkar, ta bort batteriluckan på Babyn och tryck på den svarta
Reset knappen i 5 sekunder. Stäng och återuppta sedan Control Center igen

Intresserad i att köpa ett ersättningskit till batterier eller vill du ha en offert:
Email till: info@scandidact.dk

Instruktioner till batteribyte:
Syfte
Följ följande instruktioner för att ta bort och byta ut batterierna i RealCare Baby. Titta gärna på motsvarande
supportvideon: http://www.realityworks.com/battery-replacement/.
Förutsättningar
•

•
•
•

RealCare Baby ersättningskit för batterier som innehåller:
o
Batterier
o
Skruvmejsel
o
Buntband
o
Skruvar
RealCare Baby
Inströktörsnyckel
Skärverktyg

Steg att utföra för att ta bort batteri
1.

Ta bort bakstryket genom att sätta in RealCare instruktörsnyckeln i nyckelhålet, tryck ner och vrid 90
grader moturs.

2.

Ta bort de två Phillipsskruvarna och ta bort plastkåpan genom att dra den rakt upp.

3.

Ta bort alla kablar nära batteriändarna.

4.

Klipp av alla 4 buntband, ta bort och kassera.

5.

Koppla ifrån de två batterikontakterna genom att dra i trådarna. Kassera gamla batterier eller
returnera dem till Realityworks.

Steg att utföra för att installera nya batterier
6.

Sätt in de två nya ersättningsbatterierna. Anslut batterikontakterna till ett uttag.

7.

Sätt fast batterikontakterna med två buntband. Dra åt buntbanden hårt och ta bort överblivna ändar.
Rotera spännerna så de är vinklade mot botten.

8.

Sätt fast det andra batteriet med buntband genom hålet. Dra åt buntbanden hårt och ta bort
överblivna ändar. Rotera spännerna så de är vinklade mot botten.

9.

Lägg i elektronikmonteringen med mellanspåren i plastfacket. Monteringen kommer enkelt gå ner
om den är korrekt monterad. Den bortskurna delen ska vara vinklad mot Babyns fötter. PRESSA
INTE ner monteringen.

10.

Sätt fast elektronikmonteringen med två skruvar. Sätt på bakstycket genom att använda
instruktörsnyckeln, tryck ner och vrid 90 grader medurs.
Ladda de nya batterierna innan användning.

11.

