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Inledning  
När du ska programmera babysimulatorn så ska du använda programmet ”RealCare 3 Control Center”. När 

babysimulatorn ska slås på och av ute hos en användare så ska du ta med dator och 

kommunikationsenheten (x-stick USB). I denna manual genomgås programmeringen av babysimulatorn, 

steg för steg.  

Programmera från datorn  
För att koppla babysimulatorn till datorn så ska du ansluta det gröna USB minnet till datorn. När det är gjort 

så kan du starta programmet och ta fram huvudmenyn. Det kommer inte stå några babyar i listan:  

  

På denna skärmbild så är 2 babyer redan tillkopplade. 

För att få en baby tillkopplad första gången man använder programmet så ska babyn vara uppladdad. Börja 

med att trycka på ”knappen” [Add] på den översta linjen i den vänstra kolumnen. Därefter så kommer 

denna skärmbild:   
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Hitta den lilla nedsänkta, hudfärgade knappen på babyns rygg och tryck ned denna med t.ex. ett gem tills 

att du hör två ljud. Efter 5-10 sekunder så kommer babyn upp i listan. I den vänstra kolumnen så kommer 

det nu stå som All/Available. Upprepa denna process tills att alla dina babysimulatorer har lagts till.  

Klicka på knappen Back för att komma tillbaka till huvudmenyn.  

Här ser du alla de babysimulatorer som har lagts till. I den yttersta vänstra kolumnen så kan man se status 

på babyerna. ”Available” visar att babyn är ansluten till datorn. På höger sida av skärmen så kan du även se 

hur mycket batteri babyn har kvar samt andra statusmeddelanden.  

Kryssa för boxen vid sidan av Baby ID numret och tryck därefter på ”Program Baby”: 

  

Därefter så kommer denna skärmbild:  
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Class  
Under denna menyn så kan du skapa en grupp för de klasser som ska använda babysimulatorn. Här sparas 

även rapporter från simuleringarna. Klicka på knappen och välj ”New Class” i rullgardinsmenyn och välj 

klassnamnet i boxen som visas. Detta skapar en bättre överblick över alla babysimulatorer om det är fler 

som är i gång samtidigt. Du kan även välja existerande klasser eller ”No Class” om du inte vill koppla 

babysimulatorn till en klass.  

Student  
I nästa box så kan du skriva namnet på den elev eller användare som ska använda babysimulatorn. På den 

högra sidan så står det angivet ett ID1 och ID2 nummer. Om det finns ett nummer sen tidigare och du kan 

hitta denna ID bricka så ska du inte göra något här. Om du vill ändra till en annan ID bricka så tryck på [Edit] 

och skriv in numret på de ID brickor som ska användas – numret står på brickan. Brickan ska sättas på 

”förälderns” handled med ett armband. Om det är flera personer som ska delta i simuleringen samtidigt 

(”mamma” och ”pappa”) så ska ID2 också ha ett nummer.  

Brickan används för att identifiera föräldrarna när barnet behöver uppmärksamhet. För brickan till den 

nedre delen av ryggen eller till magen, när den piper till så är brickan identifierad.  
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Baby  
Här skrivs det namn som föräldern vill kalla babyn. Om det inte skrivs in ett namn så kommer simulatorn att 

stå med sitt fabriksnummer t.ex. BABY349A.   

Start/stop  
Här väljs start- och stop tiden för simulatorn.  

Schedule order  
Här inställs det vilka dygnsrytmer babyn ska följa. Den kan max. programmera 5 dagar åt gången. Du kan 

välja för var dag välja talen 1-15. Talen hänvisar till de 15 dygnsrytmer som babysimulatorn kan följa och 

baseras på riktiga dygnsrytmer. Dygnsrytmen kan ses på det vidarebefogade schema (som även kan ses 

längst bak i denna manual).  

Om du går in på [Schedule helper] – klickar på höger sidan av nummerserien – så kommer nedanstående 

skärm fram:  

  

Här kan du programmera dagarna men också välja mellan de förinstallerande programmen: Easy, Medium 

eller Hard Mix. Du kan se i parenteserna vilka dygnsrytmer babysimulatorn kommer att följa. Du kan även 

välja Random, vilket betyder att simulatorn kommer att följa slumpmässig sekvens. Tryck på OK när du är 

färdig.   
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Quiet Times  
I denna meny så kan du ställa in upp till 3 tidpunkter där babysimulatorn ska vara på standby och inte 

behöver omsorg. Du väljer först datum, sen starttid och därefter hur många timmar simulatorn ska vara på 

standby.  

När du är färdig med att programmera babysimulatorn så trycker du på Done i det översta högra hörnet. 

Därefter så får du följande skärmbilder, där du kan kontrollera de angivna upplysningarna. När du har gjort 

det så trycker du på Send to Baby. När du hör ett ljud från babysimulatorn så har den mottagit 

upplysningarna och ändrar status från Active till Ready (om du har programmerat simulatorn till att gå 

igång direkt). Simulatorn när kommer nu gå igång till den tid du har programmerat den till. 

  

Daycare – förskola  
Babysimulatorn kan sättas på Daycare om den ska sättas på standby under en period. Daycare kan 

aktiveras när som helst men det kräver att du är i närheten av babyn så att kommunikationen kan fungera. 

Denna funktion skiljer sig från Quiet Time, där du förinstallera funktionen och behöver inte vara inom 

räckvidd från babyn. Du hittar knappen Daycare när du står på All Babies. Knappen är endast aktiv när 

babyn är programmerad och Ready.  

  

Därefter så kommer följande skärmbild där du kan trycka antingen Start Daycare eller End Daycare. Sedan 

återupptas den förprogrammerade dygnsrytmen.  
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Demonstration  
Babysimulatorn kan genomföra ett demonstrationsprogram om du vill se alla de olika funktionerna och om 

de angivna behoven är uppfyllda. Du hittar knappen Demo på huvudmenyn (All babies). Du kan välja vilka 

funktioner babysimulatorn ska visa under demonstrationen. Du kan även välja hur lång tid varje behov ska 

vara och hur lång tid det ska gå mellan behoven.  
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Inställningar för Demo  
Svenska beteckningar: Coo: Jollra, Feed: Mata, Burp: Rapa, Diaper: Byta bölja, Cough: Hosta, Rock: Vagga (i 

famnen).  

Du kan t.ex. välja om babysimulatorn ska först visa behov för att få bytt blöja och därefter få mat. De enkla 

behov kan vara i 120 sekunder. Du kan även ställa in att det ska t.ex. gå 60 sekunder från att det behövs en 

ny blöja och till att den vill ha mat.  

Du ska välja This Order om du vill att behoven ska demonstreras i en vald ordningsföljd. Det 

rekommenderas att du väljer Random Order, dvs. slumpmässig ordningsföljd eftersom då vet inte du som 

instruktör vilket behov som babysimulatorn visar när den börjar att gråta.  

Du kan även välja mellan Play Once och Continuous. Här väljer du om behoven ska visas en gång under 

demonstrationen (Play Once) eller om de ska upprepas (Continuous).  

Slutligen så kan du även välja mellan de förprogrammerade knappar nederst:  

• Preset 1: väljer en mix av händelser som inkluderar alla behov. Varje behov blir demonstrerat en 

gång i ordningsföljden, varar 60 sekunder och har 30 sekunders paus.  

• Preset 2: väljer en mix av händelser som inkluderar Feed, Burp, Diaper och Rock. Varje behov blir 

demonstrerat en gång i ordningsföljden, varar 60 sekunder och har 30 sekunders paus. 

• Feed: Visar Feed som varar i 30 sekunder.    

• Burp:  Visar Burp som varar i 30 sekunder.    

• Diaper: Visar Diaper som varar i 30 sekunder.    

• Rock: Visar Rock som varar i 30 sekunder.    

Tryck Start Demo när du vill visa demonstrationen och End Demo om du vill stoppa den innan tiden har 

gått.  

OBS! Under demonstrationen så behövs det en ID-bricka för att klara behoven Feed, Burp,  

Diaper och Rock men det behövs inte till Coo och Cough. ID-brickan som används är ovanför beskrivet 

under Student (Program Baby avsnittet.)  
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Rapporter  
När simulatorn är färdig så kommer den automatiskt generera en rapport av hela processen. Denna rapport 

samlas in automatisk när babyn är innanför räckvidden av datorn (10-15 meter) när programmet är igång 

och har USB minnet till kommunikation ansluten. Rapporten sparas under den Class som man har valt för 

den tidperioden för babyn. Klicka på Class-namnet och kryssa för den rapport du vill titta mer på, varefter 

så kommer knapparna ovan att aktiveras.  

  

Välj Delete för att ta bort, Move för att flytta rapporten till en annan Class, View för att se rapporten, Print 

för att skriva ut.   

Rapporten har två delar: en med numeriska värden för att uppfylla ett behov och en del med en översikt 

med temperatureffekt, t.ex. när babyn har haft kläder på eller har suttit i ett bilbarnsäte. OBS! Del 2 av 

rapporten med temperatur, kläder etc. gäller endast för RealCare baby 3:  
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Dygnsrytmsschema  
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Tips:  
• Om babyn bara ”hänger” och kan inte kommunicera (inte kan leverera en rapport eller 

programmeras osv.)  

o Öppna ryggluckan. Tryck på den lilla svarta reset-knappen (under dioderna) i 5 sekunder. 

Starta om Control Center. Om det inte fungerar: Ta bort babyn från Control Center (välj baby, 

välj meny Edit/Delete Babies, bekräfta). Gå till Control Center och Add baby igen.  

• Baby ska stoppas ute hos användaren.  

o Tryck ner den lilla knappen på ryggen tills den har låtit 6 gånger. Baby stoppas och 

programmering avbryts.  


