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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollera alltid systemet enligt dessa instuktionerna innan användning
Det är inte säkert att denna produkt passar alla
Falska larm är vanligare när brukaren är vaken
Under kliniska test varnade systemet för 8 av 10 anfall av epileptisk typ
Denna produkt ersätter ej vårdgivarens normala visuella besök hos brukaren
Denna produkt får aldrig användas där försening av medicinsk hjälp kan leda till livshotande
situationer
Använd aldrig Emfits kontrollenhet och sensor med andra tillverkares kontrolleneheter och sensorer
Larmet kan utebli om sensorn eller kabeln är skadad eller felplacerad
Husdjur kan medföra att larm felaktigt uteblir eller utlöses
Sensorn får ej repas eller klippas eller rivas sönder
Kontrollera sensorn och sensorns kabel rutinmässigt minst en gång i veckan
Integrera aldrig Emfits anfallsvakt i andra system än de som specificeras i denna bruksanvisning
Öppna eller reparera ej några av delarna själv
Utsätt aldrig sensorn för fukt. Fukt kan få sensorn att sluta fungera
Produkten uppfyller EMC-direktivens krav på medicinsk utrustning. Produkten skapar ej
elektromagnetiska störningar under normala förhållanden.
Produkten kan placeras ovanpå varandra eller i närheten av andra apparater så länge den inte
utsätts för mekaniska vibrationer.
Kontrollera alltid att produkten fungerar tillfredställande varje gång inställningar, installation eller
placering ändrats.
Avlägsnas batterierna från kontrollenheten när den inte ska användas på en längre tid

ÄNDRINGAR AV INSTÄLLNINGAR PÅ VRED ELLER KNAPPAR SOM UTFÖRS AV BRUKARE
ELLER VÅRDARE MED MENING ELLER AV OLYCKSHÄNDELSE KAN MEDFÖRA:
•
•
•
•

...att
...att
...att
...att

larmljudet inte ljuder om ljudstyrkan ställts in på avstängd.
falska larm kan bli fler eller färre när känslighetsinställningen ändras.
larm inte utlöser om produkten stängts av genom att trycka på SW1-knappen.
larm inte utlöser om DIP-strömbrytarna ändrats.

SÄKERHETSSYMBOLER
Följande föreskrifter är framtagna både för er personliga säkerhet och för att skydda produkten i fråga
från skada.
Särskilda upplysningar som är till för att förhindra personskador och skador på produkten är
markerade i denna instruktionsbok med följande symboler:
Att inte följa säkerhetsföreskrifterna kan medföra död, allvarlig personskada eller betydande
skada på produkten.
Extra viktig information
.

ANDRA SYMBOLER
Produktens övre temperaturgräns för att kunna fungera korrekt

All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner. Our printed and
electronically stored literature is purely advisory and, therefore, we bear no legal responsibility for the information provided. We reserve the
right to make changes and modifications without prior notification in the interest of continual improvements of our systems and components.
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1. ALLMÄN INFORMATION
1.1 Användningsområde
Emfit Nocturnal Epileptic Tonic-Clonic Seizure Monitor, som i fortsättningen kallas anfallsvakt, består
av en kontrollenhet, modell D-1090-2G och en sängsensor, modell L-4060SL och används till att
övervaka och sedan meddela vårdnadsgivare om att en brukare, till sängs eller sittandes i en stol, får
återkommande och onormala muskelsammandragningar av epileptisk typ.

1.2 Kontrollenheten
Kontrollenheten D-1090-2G aktiveras efter det att den har
noterat rörelser eller mikrorörelser som pågår i mer än en
minut och som är framkallats av andning eller hjärtslag.
Larmet utlöses om rörelser noteras som är snabbare än det
inställda fördröjningsvärdet (2Hz eller 3Hz) och som pågår
längre än det inställda tidsfördröjningt (10, 13, 16 eller 20
sekunder). Om frånvarolarmet är aktiverat (aktiverat som
grundinställning) utlöses larmet också om rörelser upphör
helt, t ex när brukaren lämnar sängen eller stolen.
Kontrollenheten kräver 2st 1.5 V alkaliska AA-batterier (3 V
DC). En fristående AC-adapter finns och säljs separat (5 V DC).
ENDAST ORIGINALADAPTRAR FRÅN EMFIT FÅR ANVÄNDAS.
(MODELL: NO GTM41060-1505 OCH P/N:WR9QA3000LCP-NMNK)
Kontrollenheten har en ingång för sängsensorn, märkt X3 och en ingång för AC-adaptor, märkt X1. Det
finns också en utgång märkt X2 som gör det möjligt att koppla kontrollenheten till andra system.
Inuti kontrollenheten finns plats för batterierna. Inuti finns också vridbara strömställare och DIPströmbrytare för program- och känslighetsinställningar.
Systemets princip är att sängsensorn känner av rörelser och mikrorörelser och producerar därefter en
lågspänningssignal som kontrollenheten tar emot och analyserar.

1.3 Sängsensorn
Emfits sängsensor modell L-4060SL skall placeras i brösthöjd,
under madrassen. Sensorns skall placerar så att den
vågformiga plasten löper från huvudändan till fotändan på
sängen.
Det finns inte några särskilda vikt- eller storleksgränser för
brukaren men sensorns känslighet och förmåga att känna
av rörelser och att därmed känna brukaren närvaro behöver
testas i varje enskilt fall.

2. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollenhet
Sängsensor
Väggbeslag
2 st 1,5 V batteries
2 st skruvar
2 st pluggar
Denna användarmanual
AC Nätadapter (tillval, säljs separat)
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3. INSTÄLLNINGAR
Se till att DIP-strömbrytarna är rätt inställda innan anfallsvakten används. Alla DIP-strömbrytarna är
grundiställda till läge OFF. Grundinställningarna är:
• Anfallsvaktets tidsfördröjning är inställt till 13
sekunder (kortaste tid ett anfall måste pågå för
att larm skall utlösas).
• Frånvarolarmet är aktiverat med kortaste
tidsfördröjning (ca. 5-10 sekunder).
• SW1 är aktiverad som av-/påknapp (håll inne
knappen märkt SW1 i ca. 3 sekunder för att slå
av eller på kontrollenheten).
• Larmljudets styrka är inställt på MYCKET HÖG
Använd följande tabeller för att göra önskade inställningar. Se bilden ovan när du skall öppna
kontrollenheten.
Ta alltid ur batterierna och AC adaptern innan DIP-strömbrytarnas inställningarna ändras.
Ändringarna har ingen effekt om kontrollenheten är strömförsörjd när inställningarna
ändras.

3.1 Anfallsvaktens tidsfördröjning
Afallsvaktens larm utlöses när rörelser med en frekvens mellan 3 och 20 Hz pågår under längre tid än
det inställda tidsfördröjningt. Tidsfördröjningna är 10, 13, 16 och 20 sekunder.
Ställ in tidsfördröjningna enligt följande tabell. Om problem med falska larm uppstår så ställ in ett
längre tidsfördröjning.
Den tid som rörelserna måste pågå
innan anfallsvakten larmar.

Strömbrytare # 1

Strömbrytare #2

10 sekunder

ON(upp)

ON (upp)

13 sekunder (förinställt värde)

OFF (ner)

OFF (ner)

16 sekunder

ON (upp)

OFF (ner)

20 sekunder

OFF (ner)

ON (upp)

3.2 Frånvarolarmets tidsfördröjning
Anfallsvakten kan ställas in så att det larmar när det inte känner av någon rörelse alls t ex när
brukaren lämnar sängen eller stolen.
Tidsfördröjning

Strömbrytare # 3

Strömbrytare # 4

Strömbrytare #5

Ingen (förinställt)

OFF (ner)

OFF (ner)

OFF (ner)

Funktion avstängd

ON (upp)

OFF (ner)

OFF (ner)

3 minuter

ON (upp)

ON (ner)

OFF (ner)

6 minuter

OFF (ner)

OFF (ner)

ON (upp)

10 minuter

ON (upp)

OFF (ner)

ON (upp)

15 minuter

OFF (ner)

ON (upp)

ON (upp)

30 minuter

ON (upp)

ON (upp)

ON (upp)
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3.3 SW1-knappens funktion
Funktion

Strömbrytare # 6

Håll inne SW1 i 3 sekunder för att slå på
eller av kontrollenheten.

OFF (ner)

Kontrollenhetet är alltid på och kan inte
stängas av.

ON (upp)

3.4 Larmets ljudstyrka
OBS! Ljudlarmet fungerar endast när vårdgivaren är i närheten av brukaren. Ljudstyrkan går att ställa
i fyra olika nivåer.
Ljudstyrka

Strömbrytare # 7

Strömbrytare #8

Mycket hög

OFF (ner)

OFF (ner)

Hög

ON (upp)

OFF (ner)

Svag

OFF (ner)

ON (upp)

Avstängd

ON (upp)

ON (upp)

Om larmet utlöses av ett anfall med snabba rörelser slutar ljudet så fort anfallet är över eller om
knappen SW1 trycks in.
Om larmet utlöses av frånvaro av rörelser så slutar ljudet så fort anfallsvakten känner rörelser igen
eller om knappen SW1 tryck in.
Ta alltid ur batterierna och AC adaptern innan DIP-strömbrytarnas inställningarna ändras.
Ändringarna har ingen effekt om kontrollenheten är strömförsörjd när inställningarna
ändras.

4. INSTALLATION AV SÄNGSENSORN
Säng med skumgummimadrass (oavsett tjocklek): Placera sängsensorn
under madrassen ovanpå sängbotten. Om sängbotten är gjord av ett metallnät eller liknande och inte ger ett bra och plant stöd så placera en skiva av t.
ex. plywood mellan sensorn och sängbotten.
Sensorn är tillverkad för att klara tre till fem år mellan en skumgummimadrass och en hård sängbotten. Det rekommenderas att sensorn byts ut efter
högst fem års användning mellan skumgummimadrass och hård sängbotten.
Säng med resårmadrass: Placera sängsensorn mellan bäddmadrassen och
sängen. Lägg inte sensorn direkt under lakanet.
Sensorn är tillverkad för att klara ett till två år mellan en bäddmadrass och
en resårmadrass. Det rekommenderas att sensorn byts ut efter högst två års
användning mellan bäddmadrass och resårmadrass.
OBS! Garantin omfattar inte slitage på sängsensorn som uppkommit av att den legat mellan en resårmadrass och en bäddmadrass.
Anti-decubitus-madrass (används för att förebygga liggsår): Om madrassen använder
kompressor kan falskt rörelselarm utlösas när kompressorn är i drift. Kompressorn kan också orsaka
att frånvarolarmet inte fungerar som det ska när brukaren lämnar sängen.
7
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5. INSTALLATION AV SITTSENSORN (OM DEN ANVÄNDS)
Placera sensorn under sittdynan på stolen.

6. ANSLUTNINGAR OCH KABLAR
Anslutningarna är markerade X1, X2 och X3
X1 - Anslutning för strömförsörjning. Använd endast
GlobTek Inc. power supply, modell nr: GTM410601505 och P/N:WR9QA3000LCP-N-MNK, finns att
köpa som originaltillbehör från EMFIT.

X1

X2

X3

SW1

X2 - Anslutning för att vidarebefordra larm till andra system via optokopplare (kabel ingår ej).
ANSLUTNINGEN X2 FÅR ENDAST ANSLUTAS TILL SYSTEM MED LÄGRE SPÄNNING ÄN 25V (AC)
/ 60V (DC) OCH DÄR BÅDA POLERNA GALVANISKT HAR SEPARERATS FRÅN ELNÄTET (SK.
GALVANISK AVSKILJNING). STRÖMMEN FÅR MAXIMALT VARA 100 mA!
X3 - Sensoranslutning (använd endast Emfit sängsensor modell L-4060SL)
Anslut sensorn, nätadaptern (säljs separat) och ev. annan kabel på följande vis.

Anslut sängsensorns kontakt till
anslutningen märkt X3.

Anslut andra system via anslutningen märkt X2.

6.1 X2-kontaktens anslutningsstift
Från vänster till höger
Pin #1

Gemensam jord

Pin #2

Skicka normalt öppen (NO)

Pin #3

Skicka normalt stängd (NC)

Pin #4

Skicka lågt batteri

Pin #5

Används ej, anslut ej

Pin #6

Används ej, anslut ej

Pin #7

Används ej, anslut ej

Pin #8

Används ej, anslut ej
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7. INSTALLATION AV VÄGGBESLAG OCH KONTROLLENHET

Fäst väggbeslaget på väggen
med de medfäljande skruvarna
och pluggarna.

För kontrollenheten på plats på
väggbeslaget.

Tryck kontrollenheten nedåt tills
ett klick hörs.

8. INSTALLATION AV BATTERI, BATTERIFÖRBRUKNING
Produkten använder två stycken AA-batterier. Installera batterierna på följande sätt:

Öppna kontrollenheten genom att Installera två stycken alka- Lyft batterierna från plussidan
lyfta plastlocket utåt på ena sidan. liska 1,5-voltsbatterier av god för att enklast byta ut dem.
kvalitet. Installera batterierna
enligt polaritetsanvisningen på
kretskortet.
När alkaliska batterier av god (sammanlagd kapacitet, 2800 mAh) kvalitet är den uppskattade
livslängden tre månader. Uppskattningen baseras på test utförda under skiftande omständigheter och
sedan kalkylkerat med att anfallsvaktet är påslaget 50% av tiden och att någon är i sängen 75% av
den tiden inkl. två larm per dag med 30 sekunders ljudlarm per gång.
När batterikapaciteten är låg blinkar den röda lysdioden långsamt samtidigt som kontrollenheten
piper med 1,5 timmes mellanrum. Tillbehörskontakten skickar också en signal om lågt batteri var
tredje timme.
Det rekomenderas att batterierna avlägsnas från kontrollenheten när den inte ska användas på en
längre tid
OBS! Använd ej uppladdningsbara batterier!
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9. NÄTADAPTERN
Montera nätadaptern på följande vis:

Avlägsna plastlocket som skyddar metalblecken.

Välj lämplig adapter.

Montera adaptern och se till att
den sitter fast.

Emfits anfallsvakt är testat och utvecklat med nätadaptern från GlobTek Inc. modell: nr GTM410601505 AND P/N:WR9QA3000LCP-N-MNK. Alla andra nätadaptrar kan påverka anfallsvaktets
driftsäkerhet.
Nätadaptern har en blå lysdiod som indikerar att nätadaptern är i drift. Om lysdioden inte lyser trots
att nätadaptern är ansluten till nätet så är nätadaptern defekt och behöver bytas ut.
OBS! Använd ej nätadapter samtidigt som batterier är installerade i kontrollenheten.

10. LYSDIODERNA PÅ KONTROLLENHETEN
1. Grön lysdiod / Närvaro
• Den gröna lysdioden blinkar långsamt (hälften så snabbt som
den blåa) när sängsensorn känner av rörelser eller microrörelser.
• Den gröna lysdioden börjar blinka lika snabbt som den blåa efter
att sängsensorn kännt av rörelser eller mikrorörelser under en
minut. Detta bekräftar att kontrollenheten känner av närvaro i
sängen eller i stolen och att den efter detta larmar vid anfall eller
om brukaren lämnar sängen (om denna funktion är aktiverad).
• Den gröna lysdioden blinkar fortare än den blåa om sängsensorn
känner av snabba rörelser i frekvenser mellan 3 och 20 Hz.
• Den gröna lysdioden blinkar var fjärde gång den blåa lysdioden
blinkar när sängsensorn kännt att närvaron i sängen har upphört.
Detta läge avbryts när någon återvänder till sängen och stannar
där i en minut eller om knappen SW1 tryck in.

1. Grön
2. Blå
3. Röd

2. Blå lysdiod / Avstängd
• Den blåa lysdioden blinkar långsamt när kontrollenheten är påsalagen.
• Den blåa lysdioden blinkar snabbt en kort stund i samband med att kontrollenheten larmar.
3. Röd lysdiod / Fel
• Den röda lysdioden blinkar med samma hastighet som den blåa om sensorn inte är ansluten eller
om det är något fel på kabeln till sensorn. Ett ljud hörs 10 sekunder efter det att ett fel upptäckts
och sedan var 45:e sekund. Efter 30 sekunder och därefter var 30:e minut skickas också en signal
via tillbehörskontakten X2.
• Om den röda lysdioden blinkar hälften så snabbt som den blåa så behöver batterierna bytas. Ett
ljud hörs var 1 1/2:e timme och var 3:e timme skickas en signal via tillbehörskontakten X2.
10
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11. SW1-KNAPPENS FUNKTIONER
11.1 Återställningsfunktion
Genom att trycka på knappen kan ett larm stängas av.
Samtidigt som knappen trycks in så hörs ett dubbelt pip.

X1

OBS! Om larmet utlösts av snabba rörelse så slutar larmet
automatiskt när rörelserna upphör.

X2
X3

SW

1

OBS! Om larmet utlöses av frånvaro så slutar larmet
automatiskt när brukaren återvänder till sängen.

11.2 Av-/påknapp
Knappen kan fungera som av-/påknapp genom att sätta DIP-strömbrytare #6 i läge OFF. När denna
funktion är aktiverad kan knappen hållas inne i tre sekunder för att slå på eller av kontrollenheten. Ett
pip hörs när kontrollenheten slås på och ett dubbelt pip med två olika toner hörs när kontrollenheten
slås av.

11.3 Tillfällig inaktivering av frånvarolarmet
Frånvarolarmet kan tillfälligt inaktiveras om brukaren vill lämna sängen utan att anfallsvakten skall
larma. Tryck på knappen för att tillfälligt inaktivera larmet. Ett dubbelt pip hörs och efter detta har
brukaren 20 sekunder på sig att lämna sängen. Efter detta aktiveras anfallsvakten automatiskt när
brukaren återvänder till sängen.

11.4 Automatisk kalibrering
Knappen kan användas till automatisk kalibrering, se kapitel 13

12. INSTÄLLNING AV RÖRELSEKÄNSLIGHET
Hur känslig anfallsvakten skall vara för rörelser kan ställas in med hjälp
av en skruvmejsel på den vridbara lägesströmställare (se bilden). Läge
nummer tre är förinställt.
Utgå från brukarens vikt och använd tabellen nedan för att göra en
grundinställning som sedan justeras upp eller ner efter behov. Om högre
känslighet behövs så justera för detta och om lägre känslighet behövs så
justera åt andra hållet.
Testa känsligheten genom att, samtidigt som brukaren ligger i sängen, med
ett finger eller hela handen klappa eller lätt slå på sängen i närheten av
sensorn. När detta utförs ska den gröna lysdioden börja blinka snabbare och
därmed indikera att snabba rörelser har noterats. Om den gröna lysdioden
inte blinkar snabbare så öka känsligheten. Om lysdioden däremot indikerar
rörelser utan att testen utförts så skall känsligheten sänkas.
När brukaren ligger i sängen ska den gröna lampan blinka med samma
hastighet som den blåa. I samband med att brukaren rör sig i sängen ex.
vänder sig så börjar den gröna lysdioden blinka snabbare. Detta är normalt
och pågår ofta inte så länge att larmet hinner utlösas.

Brukarens vikt

Strömställare position #

>75 kg

1

50 - 75 kg

2

35 - 50 kg

3

25 - 35 kg

4 or 5
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15 - 25 kg

6 or 7

<15 kg

8 or 9

13. INSTÄLLNING AV NÄRVAROKÄNSLIGHET
För att anfallsvakten korrekt ska kunna avgöra om brukaren ligger i sängen eller ej kan känsligheten
kalibreras. Använd följande instruktioner för att kalibrera känsligheten. Se till att kontrollenheten ligger
på ett plant underlag eller att den är monterad på väggen och att sängsensorn är placerad i sängen på
rätt sätt. Brukaren ska sedan ligga stilla i sängen i minst en minut tills den gröna lysdioden börjar blinka
med samma hastighet som den blåa lysdioden. Det är viktigt att brukaren ligger stilla och inte pratar för
att kalibreringen ska fungera.
Starta kalibreringsprocessen genom att trycka på knappen SW1 tre gånger i snabb följd. Tre dubbelpip
bestående av en låg och en hög ton kommer att höras. Kalibreringen varar sedan i 18 sekunder och om
den lyckades hörs samma tre dubbelpip igen.
Felmeddelande och åtgärder:
Ett långt pip - Detta innebär att anfallsvaktet inte kännt av tillräckligt starka mikrorörelser för att
kunna kalibrera. Kontrollera att sängsensorn ligger rätt placerad och att kontrollenheten inte var i
felmeddelandeläge och blinkade med röd lysdiod. Rätta isåfall till detta och starta kalibreringsprocessen
igen. Om inget var fel med sensor eller kontrollenhet så höj känsligheten enligt kapitel 12 och starta
sedan kalibreringen igen.
Två långa pip - Detta innebär att anfallsvaktet fått för hög signal för att kunna fungera korrekt. Låg
brukaren still under kalibreringsprocessen? Starta kalibreringsprocessen igen och om felmeddelandet
ges även denna gång så sänk känsligheten enligt kapitel 12 och starta kalibreringen ännu en gång.
Vid behov kan anfallsvaktet återställas till de fabriksinställda känslighetsinställningarna. För att
återställa tryck SW1-knappen tre gånger i snabb följd och direkt efter att de tre dubbelpipen hörts
så tryck SW1-knappen tre gånger igen.
Kalibrera alltid känsligheten när anfallvakten ny- eller ominstalleras eller om ny vårdtagare ska
använda anfallvakten.

14. TEST OCH UNDERHÅLL
14.1 Veckokontroll
1. Kontrollera att alla kablar och anslutninga ser hela ut och sitter i sina kontakter som de ska.
2. Kontrollera att sängsensorn ligger på plats i sängen på ett korrekt sätt.

14.2 Månadskontroll och test av installation
Utför följande test vid installationstillfället och sedan minst en gång i månaden.
14.2.1 Kontroll av frånvarolarmet
1. Se till att anfallsvakten är påslagen genom att kontrollera att den blåa lysdioden blinkar långsamt.
2. Se till att brukaren ligger stilla i sängen under mer än två minuter. Om sensorn är i en stol skall
brukaren sitta still i stolen i minst två minuter. Anfallsvakten skall direkt bekräfta att den känner
av brukarens närvaro i sängen eller stolen genom att den gröna lysdioden blinkar långsamt
(hälften så fort som den blåa). Den gröna lysdioden skall blinka hela tiden som brukaren är i
sängen. Anfallsvakten aktiveras till larmläge först sedan den har känt att brukaren varit i sängen
eller stolen i minst en minut. Efter denna tid skall den gröna lysdioden börja blinka lika fort som
den blåa. Om anfallsvakten inte känner av att brukaren ligger i sängen och den gröna lysdioden
inte blinkar se kapitel 15. Om den gröna lysdioden pendlar mellan att blinka och att vara släckt
och larmet inte utlöser så skall systemet kalibreras, se kapitel 13. Om den gröna lysdioden
12
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blinkar med jämna mellanrum när brukaren ligger i sängen så är känsligheten rätt inställd.
		
3. Be sedan brukaren lämna sängen. Frånvarolarmet ska utlösas efter det at brukaren har lämnat
sängen (efter att inställd fördröjning har gått) och att ingen därefter har rört sängen, sängsensorn
eller kablarna. Om frånvarolarmet inte utlöses och den gröna lysdioden fortsätter blinka se kapitel
15.
14.2.2 Kontroll av rörelselarmet
1. Simulera snabba rörelse genom att klappa eller slå lätt på madrassen ovanför sängsensorn.
2. När snabba rörelser simuleras ska den gröna lysdioden börja blinka fortare.
3. Anfallsvakten ska nu larma efter att tiden för det inställda tidsfördröjningt (10, 13, 16 eller 20
sekunder) har passerat.

15. FELSÖKNING
Kontrollera alltid att nyinstallationen och utförda ändringar har utförts på rätt sätt.

Larm förs inte vidare till andra system • Kontrollera att X2-kopplingen och den anslutna
kabeln ej är skadad och att den sitter i som den
som är inkopplade.
ska. Ofta är det samma typ av kontakt i båda
ändar av kabeln, dock kan anslutningarna inne
i kontakterna vara olika i de båda ändarna. Se
till att anslutningarna är korrekta.

Larmet ljuder inte:

• Kontrollera att ljudstyrkan är rätt inställd. Se
kapitel: 3.4.

Falsklarm ges utan orsak:

• Kontrollera att sängsensorn och dess kabel är
hel och att den är placerad rätt i sängen. Se
kapitel: 4.
• Kontrollera
känslighetsinställningarna.
kapitel 12 och 13.
•

Anfallsvakten larmar inte när någon
lämnar sängen och den gröna lysdioden
blinkar även om ingen ligger i sängen.

Se:

OBS! Alla rörelser mellan 3 och 20 Hz och
som pågått längre är inställd tidsfördröjning
utlöser larmet.

• Kontrollera att inga externa vibrationer når
sängsensorn eller dess kabel. Åtgärda om så är
fallet. Notera att en t. ex. luftkonditionering kan
skapa rörelser som stör.
• Kontrollera sängsensorn och dess kabel. En
trasig sensor eller kabel kan störa signalen
och få den gröna lysdioden att blinka konstant.
Oftast märker kontrollenheten detta och blinkar
rött. Sängsensorns kabel skall inte placeras
i närheten av andra nätkablar och skall inte
fästas samman med nätadapterns kabel.
• Sänk känsligheten för rörelser om sensorn och
kabeln är installerade korrekt och inte verkara
skadade. Se kapitel 12 och 13.

13
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Anfallsvakten larmar inte när någon • Kontrollera om sensorn och kabeln är installerade
korrekt och inte verkara skadade om den gröna
lämnar sängen och den gröna lysdioden
lysdioden inte blinkar trots att någon ligger i
lyser inte när sängen är tom.
sängen? Se kapitel 12 och 13.

• Kontrollera att kontrollenheten är påslagen.
Den är påslagen om den blåa lysdioden blinkar.
Om den inte blinkar håll inne SW1-knappen i
fyra sekunder.
• Kontrollera känslighetsinställningen. Den gröna
lysdioden skall blinka när någon lägger sig i
sängen och efter en minut skall anfallsvakten
aktiveras. Om detta inte händer kontrollera
känslighetsinställningen. Se kapitel 12 och 13.
Se också följande felsökningsschema.
Tveka inte att kontakta tillverkaren med övriga frågor.
Alla synpunkter på produkten uppskattas!

14
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Anfallsvakten verkar
inte fungera som den
ska

Blinkar den röda
lysdioden på kontrollenheten?

NEJ

Blinkar den blåa
lysdioden på kontrollenheten?

Anfallsvakten är påslagen. Blinkar den gröna
lysdioden när ingen
ligger i sängen?

Är sängsensorn ansluten till kontrollenheten?

Anslut sängsensorn till kontrollenheten.

Känsligheten är för
hög. Justera vridströmbrytaren som
finns inne i kontrollenheten motsols ett
snäpp.

Är batterierna installerade och är de installerade med polerna rätt?
Eller om du använder
nätadaptern, är den
inkopplad?

NEJ

NEJ

Blinkar den gröna
lysdioden med samma
hastighet som den
blåa när en person har
legat still i sängen i två
minuter?

JA

Installera nya
batterier med
polerna rätt
eller koppla in
nätadaptern.

Känsligheten är för
låg. Justera vridströmbrytaren som finns
inne i kontrollenheten
medsols ett snäpp.

JA

Blinkar den röda
lysdioden med samma
hastighet som den
blåa?
JA

Startar kontrollenheten om SW1-knappen
trycks i fyra sekunder
(den blåa lysdioden
börjar blinka)?

Testa anfallsvakten genom att
klappa eller slå
lätt på sängen
i närheten av
sängsensorn.
Börjar den gröna
lysdioden blinka
och larmar anfallsvakten efter
inställd fördröjningstid?

JA

NEJ

JA

NEJ, med halva
hastigheten

JA

JA

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

NEJ
NEJ

NEJ
JA
Be brukaren gå ur
sängen. Slutar den
gröna lysdioden blinka
och om frånvarolarmet
är aktiverat, larmar anfallsvakten efter 5-10
sekunder.

JA
Byt batterierna.

Sängsensorn måste
bytas ut.

Kontakta kundservice.

15
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16. RENGÖRING
Sängsensorn och kontrollenheten kan rengöras med vatten eller om det behövs med ett oparfymerat
rengöringsmedel eller lätt antibakteriellet rengöringsmedel. Använd endast fuktig trasa på
kontrollenheten. Torka noggrant sensorn och kontrollenheten torr efter rengöringen.
Kontrollenheten får inte utsättas för rinnande vatten eller sänkas ner i vatten. Se till att koppla
bort nätadaptern från nätet innan nätadaptern eller kontrollenheten rengörs. Torka noggrant
kontrollenheten och nätadaptern torr efter rengöring

17. ÅTERVINNING AV UTTJÄNT APPARATUR
Vänligen återvinn anfallsvaktens delar i enlighet med landets lagar och rekomendationer
när de är uttjänta. För information om hur delarna skall återvinnas ta kontakt med era
lokala myndigheter eller med Electronic Industries Alliance (EIA, www.eiae.org).
Inom EU innebär denna symbol att produkten inte skall kastas bland hushållssopor.
Produkten skall istället kastas eller återvinnas på lämplig anläggning.

18. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED DIREKTIV 93/42/EEGY
Vi Emfit Ltd bekräftar härmed att vår Emfit Tonic-Clonic Seizure Monitor (kontrollenhet,
modell D-1090-2G och sängsensor, modell L-4060SL) överensstämmer med rådets
direktiv 93/42/EEG angående medicintekniska produkter. Hela ansvaret för denna
försäkran för tillverkarens.

19. EMFIT BEGRÄNSAD GARANTI
Kontakta din återförsäljare, distributör eller tillverkare i den händelsen att din produkt behöver
garantiservice. Vi rekommenderar att du läser den här bruksanvisningen noga innan du söker
garantiservice. Detta för att bespara dig ev. onödiga besvär.

DIN GARANTI
Genom denna garanti garanterar Emfit att produkten är fri från fel i material och utförande från och
med inköpsdatum och under en period av två (2) år från den dagen.
Om produkten bedöms vara defekt på grund av felaktigt material eller utförande inom garantiperioden
kommer Emfit utan kostnad för arbete, delar och reparation ersätta produkten eller dess defekta delar
i enlighet med de villkor och begränsningar som följer nedan. Emfit kan ersätta defekta produkter eller
delar med nya eller renoverade produkter eller delar. Alla produkter och delar som byts ut tillfaller
Emfit.

VILLKOR
Garantitjänster kommer endast att tillhandahållas om den ursprungliga fakturan eller kvittot (som
anger inköpsdatum, modellnamn och återförsäljarens namn) presenteras med den defekta produkten
inom garantiperioden. Emfit kan vägra att ge garantiservice om dessa dokument inte presenteras eller
om de är ofullständiga eller oläsliga. Garantin gäller inte om modellens namn eller serienummer på
produkten har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsliga.
Denna garanti täcker inte transportkostnader och inte heller risker i samband med transport av din
produkt till och från Emfit.
Denna garanti täcker inte:
a) regelbundet underhåll och reparation eller byte till reservdelar på grund av slitage. OBS! Emfit
sängsensor slits betydligt snabbare när den installerats på mjukt underlag som t.ex. resårmadrass.
b) konsumtionsvaror (komponenter som förväntas kräva periodiskt utbyte under livstiden ex.
batterier).
c) skador eller defekter orsakade av sådan användning, drift eller behandling av produkten som inte
överensstämmer med normal användning.
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d) skador eller ändringar av produkten som är en följd av:
I. felaktig hantering, inklusive:
• hantering som lett till fysiska, kosmetiska eller ytliga skador eller förändringar på produkten
• underlåtenhet att installera produkten för dess normala syfte eller underlåtenhet att använda
produkten i enlighet med Emfit instruktioner för installation eller användning
• underlåtenhet att underhålla produkten i enlighet med Emfits anvisningar om korrekt underhåll
• installation eller användning av produkten på ett sätt som inte överensstämmer med de tekniska
lagar, säkerhetlagar eller standarder i det land där produkten installeras eller används
II. tillstånd eller brister i de system som produkten används i eller ingår i förutom andra Emfit
produkter avsedda att användas med produkten
III. användning av produkten med tillbehör, kringutrustning och andra produkter av en typ, skick och
standard som ej är föreskrivna av Emfit
IV. reparation eller försök till reparation av personer som inte är anställda av Emfit
V. justeringar eller anpassningar av produkten utan Emfit föregående skriftligt medgivande, inklusive:
• uppgradering av produkten utanför de specifikationer eller funktioner som beskrivs i
bruksanvisningen eller
• modifieringar av produkten gjorda för att anpassa den till nationella eller lokala, tekniska föreskrifter
eller säkerhetsföreskrifter i andra länder än dem som produkten var speciellt konstruerad och
tillverkad för
VI. försummelse
VII. olyckor, brand, vätska, kemikalier, andra ämnen, översvämning, vibrationer, stark värme, felaktig
ventilation, överspänning, överdriven eller felaktig inspänning, strålning, elektrostatiska urladdningar
inklusive blixtnedslag, andra externa krafter och effekter.
Denna garanti täcker endast produktens hårdvarukomponenter.

UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR
Förutom vad som anges ovan, gör Emfit inga garantier (uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller
på andra sätt) om produkten eller medföljande beståndsdel eller programvarans kvalitet, prestanda,
exakthet, tillförlitlighet, lämplighet för ett visst ändamål eller på annat sätt. Om detta undantag inte
är tillåtet eller helt tillåtet enligt tillämplig lag utesluter eller begränsar Emfit dessa garantier endast
i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. Garanti som inte kan uteslutas helt kommer att
begränsas (så långt som det är tillåtet enligt tillämplig lag) under denna garantis livslängd.
Emfit enda skyldighet enligt denna garanti är att reparera eller byta ut produkter som omfattas av
dessa garantivillkor. Emfit ansvarar inte för förlust eller skada i samband med produkter, service,
denna garanti eller på annat sätt, inklusive - ekonomiska eller immateriella förluster - det pris som
betalas för produkten - förlust av vinst, intäkt, information, nöje eller användning av produkten eller
tillhörande produkter - indirekta, tillfälliga eller efterföljande förlust eller skada. Detta gäller oavsett
om skadan hänför sig till: nedsatt eller icke-användning av produkten eller tillhörande produkter
genom fel eller avsaknad stund med Emfit, vilket orsakade driftstopp, förlust av användarens tid eller
avbrott i förvanskning av utdata från produkten eller tillhörande produkter.
Detta gäller förlust och skador oavsett rättsteori, inklusive försumlighet och andra kränkningar,
kontraktsbrott, uttrycklig eller underförstådd garanti, och strikt ansvar (även om Emfit har informerats
om risken för sådana skador).
När tillämplig lag förbjuder eller begränsar dessa uteslutningar av ansvar, utesluter eller begränsar
Emfit sitt ansvar endast i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. Till exempel förbjuder
vissa länder undantag eller begränsning av skador till följd av vårdslöshet, grov vårdslöshet, avsiktlig
försummelse, bedrägeri och liknande handlingar. Emfit ansvar enligt denna garanti kommer under inga
omständigheter att överskrida det pris som betalats för produkten, men om tillämplig lag bara tillåter
större ansvarsbegränsningar, gäller dessa högre begränsningar.
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DINA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES
Konsumenter har lagliga (lagstadgade) rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning om försäljning
av konsumentprodukter. Denna garanti påverkar inte de lagstadgade rättigheter som du har och inte
heller de rättigheter som inte kan uteslutas eller begränsas, eller rättigheter mot den person som du
köpte produkten av. Du kan hävda rättigheter du har helt godtyckligt.

20. TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Kontrollenhet
Modell:

D-1090-2G

Spänning:

3 V DC med 2 st 1,5 V batterier av AA-storlek och 5 V DC med
separat nätadapter

In-/utgångar:

Nätanslutning, tillbehörsanslutning och sensoranslutning

Optokopplarens utgång:

Max. 100 mA, <60 V DC, <25 V DC

Strömbrytare, kontakter:

Av-/på-/återställningsknapp, 8 DIP-strömbrytare för programmering
av inställningar, 1 st 10-positioners vridströmställare för
känslighetsinställningar.

Lysdioder:

3 Lysdioder, grön, blå och röd

Fördröjningstider:

Fördröjningstider vid rörelselarm: 10, 13, 16 och 20 sekunder;
fördröjningstider vid frånvarolarm: ungefär 5-10 sekunder och 3, 6,
10, 15 och 30 minuter.

Montering:

På väggen med medföljande väggbeslag eller på ett bord.

Dimensioner:

96 x 127 x 34 mm

Vikt:

110 g

Färg:

Vit

Isolationsklass:

IP20

Skalmaterial:

Plast

Sängsensor
Modell:

L-4060SL

Typ:

Sängsensor

Placering:

Under madrassen

Flyttbar:

Ja

Dimension mm (L x B):

Sängsensor 400 x 580 mm

Tjocklek:

0,4 mm

Vikt:

110 g

Färg:

Blå

Ytmaterial:

Polyester

Kabelns längd:

3m

Krav på omgivningen
Temperatur vid användande:

10°C till 40°C

Temperatur vid transport och lagring:

-30°C till 50°C

Relativ fuktighet:

20% - 75% Relativ fuktighet

Produktklassning
93/42/EEC

Medicinsk apparatur klass 1

Elektrisk sökerhetsklass:

Klass II utrustning

Isolationsklass:

IP20
18
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ANTECKNINGAR
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21. ELECTROMAGNETIC CONDITIONS
System specification:
• D-1090-2G monitor
• L-4060SL bed sensor
• GlobTek power supply model: no GTM41060-1505 and P/N:WR9QA3000LCP-N-MNK
Cable specification:
• Power cable (non-shielded) max. Length 2 m
• Sensor cable (shielded) max. length 3 m
Note! RF communications equipment can effect medical electrical equipment!

Electromagnetic emissions
The Emfit Tonic-Clonic Seizure Monitor is intended for use in the electromagnetic environment
specified below. The customer or the user of the equipment should assure that it is used in such an
environment.
RF emissions
CISPR 11

Group 1

The Emfit Tonic-Clonic Seizure Monitor uses RF
energy only for its internal function. Therefore,
its RF emissions are very low and are not likely
to cause any interference in nearby electronic
equipment.

RF emissions
CISPR 11

Class B

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2

Class A

The Emfit Tonic-Clonic Seizure Monitor is suitable
for use in all establishments, including domestic
establishments and those directly connected to
the public low-voltage power supply network that
supplies buildings used for domestic purposes.

Voltage fluctuations/
flicker emissions
IEC 61000-3-3

Complies

Electromagnetic immunity
Immunity test

IEC 60601
test level

Compliance level

Electromagnetic
environment

Electrostatic
discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV contact
±8 kV air

IEC-60601-1-2 test
level

Floors should be wood,
concrete or ceramic tile.
If floors are covered with
synthetic material, the
relative humidity
should be at least 30 %.

Electrical fast
transient/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV for power
IEC-60601-1-2 test
supply lines
level
±1 kV for input/output
lines

Mains power quality
should be that of a typical
commercial or hospital
environment.

Surge
IEC 61000-4-5

±1 kV line(s) to line(s) IEC-60601-1-2 test
level

Mains power quality
should be that of a typical
commercial or hospital
environment
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Voltage dips, short
interruptions and
voltage variations
on power supply
input lines
IEC 61000-4-11

<5 % UT
(>95 % dip in UT)
for 0,5 cycle
40 % UT
(60 % dip in UT)
for 5 cycles
70 % UT
(30 % dip in UT)
for 25 cycles
<5 % UT
(>95 % dip in UT)
for 5 sec

IEC-60601-1-2 test
level

Mains power quality
should be that of a typical
commercial or hospital
environment. If the
user enquires continued
operation during power
mains interruptions, it is
recommended that the
monitor be powered from an
uninterruptible power supply
or battery

Power frequency
(50/60 Hz)
magnetic field
IEC 61000-4-8

3 A/m

IEC-60601-1-2 test
level

Power frequency magnetic
fields should be at levels
characteristic of a typical
location in a typical
commercial or hospital
environment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
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• Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless)
telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast
cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due
to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured
field strength in the location in which the [EQUIPMENT or SYSTEM] is used exceeds the applicable RF
compliance level above, the [EQUIPMENT or SYSTEM] should be observed to verify normal operation. If
abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting
or relocating the [EQUIPMENT or SYSTEM].
• Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than [V1] V/m.
Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and
the [EQUIPMENT or SYSTEM]
The Emfit Tonic-Clonic Seizure Monitor is intended for use in an electromagnetic environment in which
radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the Emfit epileptic seizure alarm
can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable
and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Emfit Nocturnal Epileptic TonicClonic Seizure Monitor alarm as recommended below, according to the maximum output power of the
communications equipment.
Rated maximum Separation distance according to frequency of transmitter
output power of
transmitter W

0,01

0,12 m

0,12 m

0,23 m

0,1

0,37 m

0,37 m

0,73 m

1

1,17 m

1,17 m

2,33 m

10

3,69 m

3,69 m

7,38 m

100

11,67 m

11,67 m

23,33 m

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation
distance d in metres (m) can be determined using the equation applicable to the frequency of the
transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to
the transmitter manufacturer.
NOTE 1

At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2

The ISM (industrial, scientific and medical) bands between 150 kHz and 80 MHz are 6,765
MHz to 6,795 MHz; 13,553 MHz to 13,567 MHz; 26,957 MHz to 27,283 MHz; and 40,66
MHz to 40,70 MHz.

NOTE 3

An additional factor of 10/3 is used in calculating the recommended separation distance for
transmitters in the ISM frequency bands between 150 kHz and 80 MHz and in the frequency
range 80 MHz to 2,5 GHz to decrease the likelihood that mobile/portable communications
equipment could cause interference if it is inadvertently brought into patient areas.

NOTE 4

These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by
absorption and reflection from structures, objects and people.
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