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  Apnea-monitor för spädbarn 
 
 
Under sina första år kan barn få andnöd eller lida 
av apne. Babysense II är en apparat avsedd för 
övervakning av babyn. Apparaten reagerar på 
rörelser, och registrerar därigenom t.ex. på alltför 
låg eller hög temperatur. Ett definitivt stopp på 
andningen kan ha ett samband med plötslig 
spädbarndöd, som fortfarande är den vanligaste 
dödsorsaken bland spädbarn i västvärlden. Plötslig 
död kan inte förutses med moderna medicinska 
medel. Babysense II är avsedd för att underlätta 
föräldrarnas liv och ge dem tid och kraft att njuta 
av tiden tillsammans med barnet.  
 
Babysense II kan användas då det gäller friska 
och normala barn. Apparaten bör inte användas för 
barn som är i riskzonen och som kräver 
kontinuerlig medicinsk vård.    
 

Funktion  
 
Babysense registrerar kontinuerligt barnets 
rörelser, inklusive andningen. Om den inte 
registrerar rörelser på 20 sekunder eller 
andningsrytmen faller under 10 andetag i minuten 
utlöses en stark ljudsignal. Centralenheten följer 
med rörelsernavia sensorerna som placeras på 
sängbotten under madrassen. Skivorna 
kommer inte i kontakt med barnet och hindrar inte 
dess rörelser. 
 
Viktigt:  Återupplivning lär du dig genom träning. 
Delta i Röda korsets förstahjälpskurser. 
Information: www.redcross.fi. 

 

Installation 
 
1. Placera den ena eller båda sensorerna 
(beroende på barnets ålder, se punkt observera vid 
installation för spädbarn) på sängbotten. (bild 1). 
En skiva kan också räcka till. Placera madrassen 
ordentligt på skivorna. Madrassens tjocklek har inte 
konstaterats påverka apparatens funktion, även om 
de är upp till 15 cm tjocka. Sängbottnen bör vara 
helt slätt. Vid behov kan du placera en trä- eller 
fanerskiva på sängbottnen. Babysense kan också 
användas t.ex. i vagn, enligt samma principer. 
2.Ta av batteriluckan på kontrollpanelen och ta ut 
patterihållaren och lägg i fyra nya fingerbatterier 
1.5V storlek helst alkali. (Bild 4) Använd inte 
laddningsbara batterier. Sätt tillbaka hållaren i 
kontrollpanelen och stäng batteriluckan.  
  

 

 
 
3. Anslut kablarna från sensorerna till 
dubbelanslutningen på anslutningskabeln. Anslut 
sedan kabeln till  kontrollpanelens uttag märkt 
SENSOR-IN. Om endast en sensor används 
ansluts dess kabel direkt i kontrollpanelens uttag 
SENSOR-IN. Det andra eluttaget i kontrollpanelen  
bör absolut inte användas för anslutning av 
sensorerna. Det är enbart för SERVICE. 
4. Sätt fast sänghållaren på baksidan av 
kontrollpanelen på sidan av sängen eller annan 
lämplig palts där barnet ej kan nå den. 
Viktigt: Sladden bör inte hänga så att kan skada 
barnet. Den kan surras kring spjälorna. Se till att 
sladden inte nås av barnet. Placera den utanför 
sängen eller under madrassen.   
  

                       Sensorer 

                    (Under madrassen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anslutnings-     Kontroll-     
kabel   panel 

 
 
 
 

Nyfödda barn   
För nyfödda barn som ännu inte kan krypa 
rekommenderas en sensor för att uppnå högre 
känslighet. (Bild 2) 
 Då barnet växer och börjar röra på sig 
i sängen bör bägge skivorna användas med 
skarvsladd, enligt anvisningar ovan. 
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Kontroll-   
                                                      panel      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sensor  

 (Under madrassen) 

 
I vaggan eller i lift:  
använd en sensor för nyfödda barn som 
kan inte krypa. 
 

 
Innehållet  

Kontrollpanel med sänghållare   
 2 Sensorer 
Anslutningskapel 
Bruksanvisning på finska, svenska och engelska  

 
Användning   

(Bild 3 Kontrollpanelen) 
On/Off knapp under skyddslocket 
Rörelsesensorns gröna signalljus 
Rött alarmljus om rörelse inte registreras inom utsatt 
tid eller blir märkbart långsammare 
Rött signalljus för låg elspänning, batterierna bör 
bytas ut. 
 
Lägg barnet i sängen och tryck på On/Off -knappen. 
Vid start blinkar ljusen till och det hörs ett ”klick” i 
högtalaren. Babysenses gröna ljus blinkar sedan i 
takt med barnets rörelser och andning. Om det röda 
ljuset blinkar bör du så snabbt som möjligt byta 
batterier. Om apparaten samtidigt tickar bör 
batterierna bytas ut omedelbart. Stäng apparaten 
genom att trycka på OFF.  

Tekniska specifikationer   
Strömkälla fyra (4) AA batterier 1.5 V helst 
alkali.  Elförbrukning ca 1 mA.  
Batterierna håller i ca 6 månader  
Alarmets ljudstyrka ca 85 dB på en meters 
avstånd från apparaten 
Ljusstyrkan i genomsnitt 2 mCD 
Storlek av en sensor är  27cm X 44cm.  

Varning  
Babysense II är  en elektronisk apparat som måste 
hanteras försiktigt.  

 
Babysense är inte en leksak. Den är inte 
avsedd för barnens lekar. 
För att förhindra funktionstörningar skall 
installation och användnind utföras enligt 
instruktionerna.   
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Illustration 4  

Slot 

Batteri- 
luckan 

 

 
Rörelse- 
sensorns 

gröna signalljus 

 

  Illustration 3 Rött 
alarmljus 

 
Rött alarmljus   
för låg 
elspänning  

 

On/Off 
knapp 

Säng-
hållare  

  
Dubbel  
anslutning 
 
 

Anslutnings-
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Batteri- 
hållare  
  

 
Service uttag 
Används ej 

SENSOR IN  
uttag.  
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Test av apparaten  

 
Babysense är en ytterst känslig apparat som 
registrerar den sovande babyns andning genom 
madrassen. Funktionsstörningar kan i regel indelas i 
två huvudgrupper: tekniska problem eller problem 
orsakade av omgivningen. 
 

 
Tekniska problem 

För att förhindra funktionsstörningar av Babysense II 
så skall installation och användnind utföras enligt 
instruktionerna.  
 
    Problem på grund av omgivningen 
Babysense är känslig och dess funktion kan 
påverkas av fläktar, vinddrag,ventilation eller 
luftkonditionering osv. Dessa faktorer kan påverka 
Babysenseså att en verklig situation av fara inte 
registreras. Det är därför viktigt att testa Babysense 
regelbundet i det rum där barnet sover. 
 
 

 
Funktionskontroll  

 
•  Kolla att det gröna ljuset blinkar då barnet 

ligger i sängen. 
• Lyft barnet ur sängen, stäng av Babysense och 

vänta tills madrassen utslätats. 
• Aktivera andninsalarmet igen utan att vidröra den 

tomma sängen med strömbrytaren på 
kontrollpanelen och kontrollera att den larmar 
inom 30 sekunder.   

•  Kolla att Babysense utlöser alarmet inom 20 
sekunder. Alarmet kan också komma något 
snabbare. Det kan eventuellt föregås av ett 
tickande ljud. 

• Kontrollera att larmet verkligen hörs där du 
brukar befinna dig. 

•  Denna kontroll bör ske regelbundet (helst varje 
dag. 

 
Identifiera och avlägsna problem 

i omgivningen 

  
Om inget alarm utlöses trots att instruktionerna 
följtsoch det gröna ljuset fortsätter att blinka trots att 
barnet inte är i sängen, avlägsna då alla de faktorer 
som kan tänkas hindra Babysense från att fungera 
normalt 
   
Barnet måste sova ensam I egen säng, annars 
känner sensorerna av föräldrars eller husdjurs 
andning och rörelser och larmet mister sin fuktion. 

 
 

Tillverkaren rekommerar att man byter 
sensorer till nya efter 2 års användning.

 
Om larmet går  

Agera genast: 
1.  Skynda till barners säng, kontrollera först att 
barnet andas och att färgen runt mun och I 
ansikte ser normal ut.  
2. Om barnet inte andas, lyft upp barnet försiktigt 
ock klappa det i ryggen Se till att barnet har fria 
luftvägar. Ring nödnumret 112.  
3. Om detta inte hjälper, börja då återuppliva 
barnet enligt Roda Korsets anvisningas och ring 
nödnumret 112 för hjälp. Deltagande i 
förstahjälpskurser, t ex Röda korsets, 
rekommenderas. 
 
 
 
 
 

 
Falskt alarm 

 
  

Falskt alarm förekommer men det är ingenting att 
vara rädd för. Kontrollera först kopplingar och 
anslutningar. Se till att kontrollskivan placerats så 
att den fungerar som den skall. Skivan skall ligga 
på rakt underlag och hela dess övre del skall 
vidröra madrassen. Mjuka madrasser av t ex 
skumgummi kan utlösa falskt alarm. Notera att 0,5 
procent av barnen, (1/200) har så långsam 
andningsrytm att alarm kan utlösas. 
 
Ta kontakt med närmaste försäljare av Babysense 
vid frågor.   
 

 
Viktigt att notera 

 
Babysense övervakar och alarmerar, men 
den förhindrar inte i sig kvävning eller 
andnöd. Ansvaret för övervakning och första 
hjälp ligger alltid hos barnets skötare. 
 
Babysense registrerar bara rörelser och inget 
annat. Den registrerar inte andra indikatorer på 
ohälsa. Babysense alarmerar och fäster 
uppmärksamheten vid barnet då andningen blir 
långsammare eller upphör helt oberoende av 
orsaken,inklusive plötslig spädbarnsdöd eller 
apne eller annat. 
 
 

                     Skötsel 
 
Babysense II behöver ingen ytterligare skötsel 
förutom batteribyten och funktionskontroll. 
Kontrollpanelen kan torkas av med en trasa fuktad 
med desinfektionsmedel. Sensorerna kan torkas 
av med en trasa med lite tvålvatten. Om kontroll-
panelen inte används under en längre tid bör 
batterierna plockas ur. 

Made by Hisense Ltd. 
ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003 
certified 23, Becker St. Rishon le Zion 
75359, Israel www.hisense.co.il  
European Authorized Representative 
OBELIS s.a email@obelis.net  
Av de Tervuren 34 bte 44 B-1040 Bruxelles, 
Belgium Tel 02-732 59 54 Fax 02-732 60 03 
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