
 

När du inte kan hämta rapporter (Unable to retrieve reports)

Syfte

Babyn kan ha återlämnats från simuleringen men rapporten är fast i Raport Due eller ger ett felmeddelande varje gång 
du försöker hämta rapporten. Det kan också vara att den visar statusen ”Available” men simuleringen saknas i Control 
Center eller så är rapporten hämtad men är skadad (konstiga symboler eller fel datum). 

Majoriteten av kommunikationsproblemen när rapporten ska hämtas är på grund av störningar från omgivningen och 
kan enkelt lösas. 

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 i "comm"
• Ha nyckeln till batteriluckan 
 

Steg att utföra

Babyn är fast i Report Due
Ad 1) Babyn är fast i Raport Due och du kan inte få rapporten efter att du har klickat på 

”Get Raport” eller ”Stop” eller om Babyn står med statusen ”Fail”.

1. Använd batterinyckeln för att ta bort Babyns batterilucka
2. Tryck och håll ner den svarta Reset knappen och räkna till 5. Reset knappen finns 
 precis under där du kopplar in uppladdaren.
3. När du håller ner knappen så kommer alla lamporna slockna.
4. Släpp knappen efter att du har räknat till 5 och Babyns ljus kommer tändas igen.
5. Tryck på ”Stop” i Control Center om Babyn inte skickar rapporten inom 10 
 sekunder. *Klicka INTE på ”Get Report”
6. Titta på Class mappen för att hitta simuleringsrapporten 
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Babyn skickar inte data till Control Center
Ad 2) Om Babyn har återlämnats från simuleringen och den har statusen ”Available” men datan från simulering finns inte i 
Control Center. Du kan hämta datan om du inte kör en demonstration, felsökning eller har programmerat en ny simulation 
samtidigt. 
1. Gå till ”All” eller ”Available” i Baby fönstret och välj din Baby
2. Klicka på ”Stop”, klicka INTE på ”Get report”. Babyn kommer låta och sedan börja skicka data till Control Center
3. Gå till Class mappen och verifiera att datan har blivit skickad
 

Om rapporten är skadad i Class mappen
Ad 3) Om du har en rapport med fel datum (t.ex. 07/05/2000), har konstiga symboler, Batteristörningar eller många ”Unknown 
Event Codes” så har du en skadad rapport. 
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Du kan hämta datan om du inte kör en demonstration, felsökning eller programmerat en ny simulation samtidigt.
För att hämta den riktiga rapporten:
1. Gå till Class mappen, välj den felaktiga rapporten och klicka på ”Delete”

2. Gå till papperskorgen, välj den felaktiga rapporten och klicka på ”Delete” igen vilket kommer ta bort rapporten från    
 Control Center.

3. Klicka på den blåa ”All” Baby, klicka in en bock i boxen bredvid Babyn med den saknade rapporten och klicka på ”Stop”
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4. Babyn kommer låta och börja skicka data till Control Center. Titta i Class mappen för att hitta simulationsrapporten.
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