
  

   

 

  

   

    
  

  
      

                     
             

   

      

Referansehåndbok
PULSE Barryvox® 

NORSK

PULSE Barryvox® er tenkt brukt innen ulike
former for vintresport utenfor preparerte bakker.
All snø- og fjellsportsaktivitet er  potensielt far-
lig. Kunnskap og erfaring er viktig for å redus-
ere risikoen for skader eller død. Unngå ferdsel
i upreparert terreng uten fører eller nødvendig

utdanning/trening. Bruk alltid sunn fornuft.
Bedriv ikke slike aktiviteter alene.
IKKE bruk dette apparatet i skredfarlig terreng
før du har lest og forstått innholdet i bruker-
håndboken. Feil bruk kan føre til en drastisk
 reduksjon i apparatets ytelse og sikkerhet.
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REGISTRERING OG SERVICE

Servicesteder Informasjon om service og reparasjon samt en liste over alle servicesteder verden
over finner du på:  www.mammut.ch/barryvox  (-> Service)

Switzerland Mammut Sports Group AG, Birren 5, CH-5703 Seon 
Phone: +41 (0)62 769 83 88
email: info@mammut.ch

Europe and Mammut Sports Group GmbH, Mammut-Basecamp 1, DE-87787 Wolfertschwenden
countries not Phone: +49 (0) 8334 3620 300 
listed email: eu.customerservice@mammut.ch

USA and Canada Mammut Sports Group Inc., 458 Hurricane Lane, Suite 111, US-Williston, VT 05495
Phone: +1 800 451 5127 
email: info@mammutusa.com

Registrer din PULSE Barryvox® i dag!
Ved registrering av apparatet får du eksklusiv tilgang til Barryvox Community. På den måten kan vi gi deg in-
formasjon om optimalt servicetidspunkt, tekniske tips, nyeste kunnskap innen skredforskning, samt muligheten
for softwareoppdateringer. Dersom du registrerer med en gang, er alle ytelser gratis!

www.mammut.ch/barryvox

Registrer din PULSE Barryvox® på:

© Copyright by Mammut Sports Group AG
Illustrasjonene og skredredningskompetansen er underlagt opphavsrett og levert av Genswein. Alle rett-
igheter er reservert. Tekst, tekstutdrag, bilder og diagrammer er alle underlagt opphavsrett. Innholdet
kan ikke gjengis eller kopieres uten skriftlig tillatelse fra utgiveren. For videre bruk og publisering for
pedagogiske formål, kontakt Mammut Sports Group AG. 

Mammut og Barryvox er registrerte varemerker for Mammut Sports Group AG. Alle rettigheter reservert.
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AVALANCHE RISK MANAGEMENT

Avalanche Training Centers
Mammut gir deg muligheten til gratis å øve søk
med sender/mottaker i ulike regioner. Ved siden av
omfattende informasjon om analyse av skredsitua-
sjonen, har du mulighet til å søke etter sendere
som allerede ligger under snøoverflaten. Senderne
aktiveres etter tilfeldighetsprinsippet.

Mammut har i mange år engasjert seg i «Avalanche
Risk Management» [a.r.m.] med det mål å øke sik-
kerheten til vintersportsutøvere. Dette ved hjelp av
bedre utstyr, formidling av Knowhow og målrettet
trening.

Redningsutstyr
Med PULSE Barryvox®, søkestang, spade og airbag-
system, tilbyr Mammut et komplett sortiment av
skredredningsutstyr. 

Mer informasjon om [a.r.m.] eller Mammut produkter
finner du på: www.mammut.ch

Mammut og Snowpulse Airbag System:
Ved bruk av Mammut eller Snowpulse Airbag
System økes sjansen for at brukeren holder seg
på overflaten. Dermed reduseres sannsynligheten
for en fullstendig begravning betydelig.

FORSIDE

HodetelefoninngangHåndløkke

-tast -tast

Display

SEND kontrollampeHovedbryter

Høytaler
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Hjertelig til lykke med kjøpet av din nye PULSE
Barryvox®.

Denne håndboken gir deg en innføring i funksjon og
bruk av PULSE Barryvox®. PULSE Barryvox® er en
revolusjonerende sender/mottaker, som du raskt
kommer til å forstå og som er enkel å bruke.

En sender/mottaker beskytter ikke mot skred!

Som utøver av utendørsaktiviteter må du arbeide
intensivt med skredforebyggende tiltak og plan-
legge turene grundig. Kameratredningen – det ene-
ste middel dersom ulykken skulle være ute – må
øves på ofte. Bare på den måten kan du finne og
grave frem kameratene raskt og effektivt. Selv med
trening og alle tekniske fremskritt kan langt fra alle
som begraves fullstendig, reddes i live. Begraves
man i et skred, innebærer det alltid livsfare.

Viktig informasjon om disse temaene finner du i ka-
pitlene om kameratredning og skredlære.

PULSE Barryvox®– Made in Switzerland

Vår fortid forplikter. Mammut og Barryvox har en
over 40 år lang tradisjon med høyverdige kvalitets-
produkter «Made in Switzerland». Fra første desi-
gnerskisse via utviklingen frem til og med
ferdigstillelsen, har alt blitt fremstilt i Sveits.

Enheten er kompatibel med alle enheter som svarer
til normen EN 300718, og arbeider på frekvensen
457 kHz.

Følgende dokumenter for Barryvox sender/motta-
kere er tilgjengelig på 
www.mammut.ch/BarryvoxManual:

Barryvox Legal and Regulatory Guide

Inneholder informasjon om den normative og lovlige
bruken av enheten, garanti og reparasjon, samt re-
gionen og landsspesifikke forskjeller i anvendelsen
av W-Link dataoverføring. 

Barryvox Nødplan 

Klistre beredskapsplanen på baksiden av batterilok-
ket. Den viser elementære trinn for en vellykket ka-
meratredning. 

Barryvox Bruksanvisning 

Den korte bruksanvisningen er praktisk å ha med
seg underveis og beskriver hvordan enheten fun-
gerer i profilen «Basic».

Barryvox referansemanual 

Referansemanualen er en omfattende informasjon-
sressurs for din Barryvox. Den inkluderer all infor-
masjon om profilen «Advance» for avanserte og
profesjonelle brukere, total systemoversikt, infor-
masjon om vedlikehold og feilsøking, samt organis-
ering av redning, utgraving og skredforebygging .

Barryvox Application Safety Guide

I tillegg til referansehåndbok inneholder Barryvox
Application Safety Guide omfattede informasjon om
vedlikehold, sikker drift og mulige kilder til forstyrr-
elser. Særlig oppmerksomhet gis håndteringen av
kurssett med mange s/m enheter.
(www.mammut.ch/Barryvox)
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Eksempler: 

En funksjon .

To funksjoner .

Spesialfunksjon .

1.2   Betjening av tastene

PULSE Barryvox® kjennetegnes ved sin lette og
klare betjening. Styringen gjøres ved hjelp av tast-
ene på sidene. Tastenes funksjon beskrives i nedre
del av displayet. På venstre side vises den venstre
tastens funksjon og på høyre side den høyre .
Står beskrivelsen i midten, kan en valgfri tast
trykkes for å aktivere denne funksjonen.

Høyre - tast:
3 Markere

Vestre -tast: 
Flytt markøren

Begge taster samtidig: 
Tilbake 

Høyre eller 
venstre tast: 
Gruppetest

10

BETJENINGSKONSEPT

1.    Betjeningskonsept

1.1  Hovedbryter OFF / SEND / SEARCH

Hovedbryteren befinner seg på enhetens overside av enheten og lar seg skyve på når tasten blir trykket ned. Ved
sideveis trykk på hovedbryteren kan man til enhver tid slå tilbake til SEND.

I venstre stilling OFF er enheten av, i midtre stilling SEND befinner enheten seg i sendemodus, og i høyre stilling
SEARCH er søkemodus aktivert. For å sette enheten til OFF, må i tillegg en liten sikkerhetsknapp trykkes inn.

Forsikre deg alltid om at bryteren også fester seg mekanisk for å forhindre en ufrivillig tilstandsendring.

OFF

OFF SEND SEARCH OFF SEND SEARCH

OFF -> SEND SEND -> OFF

OFF SEND SEARCH

SE
AR

CH

OFF SEND SEARCH

SEND -> SEARCH SEARCH -> SEND



COCKPIT GRUPPESJEKK /  SEND OG REDNINGS-SEND
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Kapittel 
«Automatisk tilbake til
SEND»

Kapittel «Gruppetest»

Kapittel 
«Rednings-SEND modus»

Kapittel 
«Rednings-SEND modus»

Kapittel «Sendemodus» Kapittel «Gruppetest» Kapittel «Gruppetest»

SE
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OFF SEND SEARCH

SØK  -> SEND

Kapittel «Gruppetest»

Kapittel «Sendemodus» Kapittel 
«Begravings- og 
vitaldatatid»

Kapittel
«Batteriindikator» og
«slå på enheten»

Kapittel 
«Rednings-SEND modus»
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COCKPIT FORBEREDENDE INNSTILLINGER 
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5 6 7 8 9

9 10

Endring av språk:
Kapittel «Språk»

Kapittel 
«Kalibrere enheten»

Kapittel 
«Batteriindikator»

Kapittel 
«Søkemodus»

Endring av profil:
Kapittel «Profil»

1OFF

OFF SEND SEARCH

OFF -> SEND
Kapittel «Hovedbryter»
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1 2 3

1 2 3

1 2 3

Kapittel «Liste av antall
begravde» og «Flere red-
ningspersonell»

Kapittel «Dyp begraving»

Kapittel «Begrensninger»
og «Analog Søketone»

Kapittel «Analog Mode»

Kapittel «Hodetelefoner»

Kapittel «Manuell styring
av lyd i Analog modus»

Kapittel «Søk etter singel
begravd ved bruk av Stan-
dard Mode»

Kapittel «Søk etter singel
begraving ved bruk av
 Standard Mode»

Kapittel «Begrensninger»
og «Analog Søketone»

Kapittel «Triage» og «Vi-
taldata registrering»

Kapittel «Analog Modus» Kapittel «Analog Modus»

Kapittel «Finsøk» Kapittel «Finsøk»
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Hold tastene i tre sekund

Hold tastene i tre sekund
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COCKPIT SØK I  BASIC PROFIL

1 2 3
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Kapittel «Søk etter singel
begravd ved bruk av Stan-
dard Mode»

Kapittel «SEND mode»

Kapittel «Finsøk»

«Brukerveiledning 
i Assistert finsøk»

«Søkestang indikator»

Kapittel «Signalsøk»

Kapittel «Søk etter flere
skredtatte» og «begrens-
ninger»

Kapittel «Begrensinger»

SE
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OFF SEND SEARCH

SØK -> SEND
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2.2.2    Viktige punkter ved bruk av 
litiumbatterier av typen LR92/AAA

Litiumbatterier har svært lang levetid, er kuldere-
sistente og lekker ikke. Den tilgjengelige nytteen-
ergien ved lave temperaturer overgår et alkalisk
batteri mange ganger. Denne batteriteknologien er
det beste valget for drift av en sender/mottaker

2.3       Oppsett

Første gang enheten slås på SEND, velges ønsket
språk og profil. Deretter oppfordres brukeren til å
kalibrere enheten.
Alle innstillinger kan endres til en hver tid.

Trykk -tasten for å endre en innstilling, og be-
kreft dette valget ved å trykke på -tasten.

I «Cockpit forberedende innstillinger» finner du en
steg-for-steg installasjonsveiledning.

2.3.1    Språk

Her velger du språket for enhetens brukerveiled-
ning.

2.3.2    Profil

Profilene gjør det mulig å tilpasse din PULSE
Barryvox til din brukerprofil på en rask og enkel
måte. Den valgte brukerprofil vises under opp-
starten av enheten.
Velg den optimale profilen: hvilke av utsagnene
nedenfor passer deg best

Basic profil velger jeg når:
- Jeg er nybegynner eller har hittil arbeidet lite

med tema. Jeg begynner med den enkleste
søkemodusen som betjenes med en tast og uten
noen tilleggsfunksjoner. Med noe trening kan jeg
bytte til den mer effektive Advanced profilen.

- Jeg bruker enheten til mine deltakere/gjester
med begrenset opplæring.

Advanced profil velger jeg når: 
A: Jeg finner meg godt til rette i Basic profilen og

ønsker å forbedre min prestasjonsevne innen
skredredning.

B: Jeg kan tolke analogtoner og ønsker å profitere
av omfattende søkemodi i Advanced profilen ved
krevende søkeproblemer.

C: Jeg bruker enheten profesjonelt, som turleder,
eller der jeg på annen måte er i en ansvarsposi-
sjon. Min enhet må kunne gi meg muligheten til
en 100% løsning av alle søkeproblemer.

Innstillinger i Advanced profil:
Advanced profilen gir deg tilgang til omfattende
innstillings muligheter.
Gruppe A,B og C: Benytt de innstillingene som
svarer til dine krav og ferdigheter
Gruppe B og C: Det anbefales på det sterkeste å
velge følgende innstillinger:
Analog modus = Manuell, Lyd-hjelp <3m = Av (se
kapittel «innstillinger»)
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FORBEREDENDE OPPSETT

2.       Forberedende oppsett

2.1       Førstegangsbruk

Før du tar i bruk enheten din, må beskyttelsesfolien
på forsiden fjernes og nødplanen klistres på batteri-
dekselet på enhetens bakside.

2.2       Innsetting og bytte av batterier

Bruk utelukkende Alkaline (LR03/AAA) eller Litium
(LR92/AAA) batterier av samme type. Sett alltid inn
3 nye batterier av samme type. Blir batteriene tatt ut
(f.eks. ved lengre bruksopphold om sommeren) må
de samme 3, eller 3 nye batterier settes inn. Bruk
aldri oppladbare batterier, og bytt alltid ut alle
batterier samtidig.

Påse at dekselet lukkes skikkelig og at batteriene
holdes tørre. Undersøk med jevne mellomrom batt-
erirommet og rengjør, evt. tørk hvis nødvendig.
Fuktighet i batterirommet kan forårsake korrosjon.
Kontaktene skal ikke berøres med hendene.

Pålitelig energitilførsel er av stor betydning for
brukssikkerheten.

2.2.1    Viktige punkter ved bruk av 
alkaline batterier av typen LR03/AAA

Ved lagring eller dersom enheten ikke brukes på
lang tid (sommer), skal batteriene tas ut og batteri-
dekselet stå åpent. Det gis ikke garanti til enheter
med irrede batterier! Når batteriene settes inn
igjen, bruk de samme 3 batteriene, eller 3 nye batt-
erier. 1

2

VIDEOVIDEO

VIDEOVIDEO

VIDEOVIDEO

NO

http://www.youtube.com/watch?v=tnhRSv5IN7k&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=wHi6mT2KeXo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=tnhRSv5IN7k&feature=youtu.be
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3.1.3    Profil

Profilene gjør det enkelt å tilpasse enheten til dine
behov. 

3.1.4    Innstilling av display kontrast

Displayets kontrast kan justeres i startmenyen. Op-
timaliser kontrasten ved ett kort trykk på -tasten.
Bekreft med ett kort trykk på -tasten. 

3.1.5    Eier 

Pulse Barryvox® gir deg mulighet til å lagre navn,
adresse samt andre opplysninger som telefon-
nummer eller e-post adresse i enheten. Disse opp-
lysningene vises hver gang enheten slås på, slik at
eierskapet til enhver tid kan undersøkes. Vi anbe-
faler deg å lagre disse opplysningene.

Mengden tegn og antall linjer er begrenset. Derfor
er det viktig at innholdet begrenser seg til informa-
sjon som er nødvendig for identifikasjon og tilbake-
sending.

Ved et kort trykk på -tasten beveger markøren
seg mot høyre langs den nedre linjen, og ved lange
trykk på -tasten mot venstre. Valget bekreftes
ved trykk på -tasten.

Vær vennlig å legge merke til betydningen av følg-
ende funksjonselementer:

    Linjeskift

    Flytt tilføyningsmerket mot venstre      

    Flytt tilføyningsmerket mot høyre      

    Slettetast

   Lagre og avslutt

3.1.6    Vedlikehold

I kategorien "Service" i startmenyen, kan datoen
for neste kontroll samt programvare (SW) og mas-
kinvare (HW) versjon vises.

2.3.3    Kalibrere enheten 

Din PULSE Barryvox® inneholder et elektronisk kom-
pass som fører til en raskere reaksjon på retningsan-
visningen, og som utvider anvvisningsområdet til 360
grader. For å fungere korrekt må kompasset kalibr-
eres etter du har reist langt og ved batteribytte. Det
siste registreres automatisk.

Hold enheten horisontalt og trykk en valgfri tast for å
starte kalibreringen. Drei enheten horisontalt og
langsomt med klokken, i konstant hastighet inntil be-
skjeden «Enheten er kalibrert! » vises.

Kontroll av W-Link region
Kontroller at din PULSE Barryvox® er stilt inn riktig i
forhold til hvilken W-Link region ditt land tilhører
(trådløs radiooverføring). Vennligst legg merke til
henvisningene i kapitlet «Barryvox Legal and Re-
gulatory Guide» og kapittelet «W-Link». I land uten
W-Link godkjenning er overføringen og mottakelsen
av vitaldata ikke mulig (kapittel «Triagekriterier og
Vitaldata»).

Bæresystem 
Tilpass bæresystemet til din kroppsstørrelse. 
Kapittel («Bæremåter»).

3.        Startmeny og innstillinger

For å få tilgang til "Startmeny", Sett enheten fra OFF
til SEND og trykk en tast i løpet av de første 5 se-
kundene. Bekreftelsen "aktivert" vises i bunnen av
skjermen. Startmenyen åpnes og det første meny-
punktet "Gruppetest" vises. Trykk umiddelbart -
tasten, for å få tilgang til de ulike funksjonene.
Bekreft valget ved å trykke på -tasten.

3.1       Innhold i startmenyen ved Basic profilen

3.1.1    Gruppetest

Før et turfølge starter turen, må alle medlemmer av
gruppen sjekkes. Du finner detaljerte instruksjoner i
kapittelet «Gruppetest».

3.1.2    Språk

Denne innstillingen lar deg velge ønsket språk for
enhetens brukergrensesnitt.
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3.3 Oversikt startmeny i Advanced profil

       Gruppetest
            Språk
                   Tysk
                   Engelsk
                   Fransk
                   Italiensk
                   Spansk
                   Svensk
                   Norsk
                   Japansk
            Profil
                   Basic
                   Advanced
            Kontrast
            Eier
            Vedlikehold
            Innstillinger
                   Neste kontroll
                   SW 
                   HW
            Innstillinger
                   Analogmodus
                         Auto
                         Manuell
                   Lyd-hjelp <3m
                         På
                         Av
                   Anvisning <3m
                         Innkryssing
                         Retning
                   Auto. tilbake til SEND
                         8 min
                         4 min
                         Av
                   Gruppetest Avstand
                         Tur
                         Skuter
                   Vitaldata 
                         På
                         Av
                   Test vitalsensor
                   W-link 
                         Tilgjengelige regioner
                         Av
                   Kalibrer enheten
                   Tilbakestill enhet
                   Avslutt
               Avslutt

STARTMENY OG INNSTILLINGER I  ADVANCED PROFIL

2120

STARTMENY OG INNSTILLINGER I  BASIC PROFIL

3.2 Oversikt startmeny i Basic profil Fet skrift = standard fabrikksinnstillinger 

            Gruppetest
            Språk
                   Tysk
                   Engelsk
                   Fransk
                   Italiensk
                   Spansk
                   Svensk
                   Norsk
                   Japansk
            Profil
                   Basic
                   Advanced
            Display kontrast 
            Eier
            Service
                   Neste kontroll
                   SW 
                   HW
            Avslutt

Usynlige innstillinger som ikke kan endres i
Basic profilen 

           Analogmodus = Ikke analog
           Utvalg skredtatte = Av
           Analog lyd = Av
           Lyd-hjelp < 3m = På
           Anvisning < 3 m = Assistert
           Auto. tilbake til SEND = 4 min
           Gruppetest Avstand = Tur
           Vitaldata = Bare send

Basic profilen består av en uforanderlig rekke funk-
sjoner og informasjon spesifikt optimalisert for bruk-
ere med begrenset opplæring. Brukere av Basic
profilen hører kunstige lydsignal, og ikke den analoge
tonen. Lydsignalet fokuserer på en skredtatt, den som
søket er rettet mot. Vitaldata blir ikke vist i søket.
Automatisk valg av den nærmeste skredtatte erstatter
muligheten til manuelt å velge i listen over skredtatte.
Brukeren har ikke tilgang til analog modus, derfor
brukes knappen kun for markering (én knapp bruker-
grensesnitt).
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3.4.4    Automatisk tilbake til SEND

Denne funksjonen fører til et automatisk bytte fra
søkemodus til sendemodus dersom brukeren ikke
foretar seg noe eller beveger seg vesentlig innenfor
en viss tid. Forhåndsinnstillingen på 4 minutter er
den best egnede for de aller fleste brukere. Du bør
kun endre denne innstillingen hvis det er spesiell
grunn til det. Denne innstillingen er av stor betyd-
ning for din egen sikkerhet! Dersom du slår av det
automatiske byttet, vil du i søkemodus til enhver tid
se et advarselsymbol .

3.4.5    Gruppetest avstand

Innstillingen "Gruppetest avstand" bestemmer
testavstanden under gruppetesten. Velg «Skuter»
(5m) for motorisert bruk og «Tur» (1m) for alle
andre bruksområder.

3.4.6    Vitaldata

Din PULSE Barryvox® registrerer dine vitaldata (se ka-
pittel "Vitaldata registrering") mens du ligger begravd
og overfører disse via W-Link til redningspersonen
(forhåndsinnstilling). I søkemodus viser PULSE
Barryvox® vitalstatusen såfremt W-Link og vitaldata-
funksjon er aktivert.
Dersom du ikke ønsker vitaldatafunksjon, kan du
deaktivere denne. Du bør kun endre denne innstill-
ingen hvis det er spesiell grunn til det. Denne innstill-
ingen kan være av betydning for din egen eller dine
kameraters overlevelsessjanse i en situasjon der man
begraves fullstendig.

3.4       Innhold i startmeny og innstillinger
           i Advanced profil

Standardinnstillingene på enheten er konfigurert
optimalt for normal bruk. Startmenyen inneholder
de samme funksjonene beskrevet i kapittelet
"Innhold i startmeny i Basic profil". I tillegg gjør
"innstillinger" det mulig for avanserte og profe-
sjonelle brukere å aktivere tilleggsfunksjoner, samt
tilpasse innstillingene for å møte deres spesifikke
krav og preferanser.

De fleste innstillingene øker nivået av detaljer
og mengden tilgjengelige funksjoner som vises
brukeren. Du bør kun endre standardinnstilling-
ene hvis du har spesielle behov for dette.

3.4.1    Analogmodus

Analogmodus gjør det mulig å løse selv svært van-
skelige begravningsscenarier og gjør dermed
PULSE Barryvox® til en fullverdig sender/mottaker.
Dersom denne innstillingen er satt til "Manuell",
kan den erfarne bruker selv velge mottaksfølsom-
heten, noe som i spesielle situasjoner er fordel-
aktig. Innstillingen "Manuell" er i tillegg nødvendig
for å dra nytte av økt søkelinjebredde som be-
skrevet i kapittelet "Utvidet søkelinjebredde i ana-
logmodus".

3.4.2    Lyd-hjelp ved finsøk 
(< 3 meter)

Finsøket kan understøttes av et digitalt lydmønster
som leder deg i den riktige retningen. Redningsper-
sonell som kan tolke den analoge tonen anbefales å
slå av denne digitale lyd-hjelpen, da den analoge
tonen er mer meningsfull for trente redningsper-
sonell.

3.4.3    Anvisning ved finsøk (< 3 meter)

Under finsøket hjelper Barryvox deg med en "As-
sistert" finsøk funksjon som fører til et mer bruker-
vennlig og nøyaktig finsøk. I tilfelle du ikke liker
denne hjelpen, kan du velge innstillingen "Innkryss-
ing", som gir deg en dynamisk kryssvisning under
finsøket. Redningsmenn som er svært fortrolige
med feltlinjenes utbredelse i umiddelbar nærhet av
den skredtatte, kan alternativt bruke innstillingen
"Retning".
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3.4.9    Kalibrering av enheten 

Din PULSE Barryvox® inneholder et elektronisk kom-
pass som fører til en raskere reaksjon på retningsan-
visningen, og som utvider anvvisningsområdet til 360
grader. For å fungere korrekt må kompasset kalibr-
eres etter du har reist langt og ved batteribytte. Det
siste registreres automatisk.

Hold enheten horisontalt og trykk en valgfri tast for å
starte kalibreringen. Drei enheten horisontalt og
langsomt med klokken, i konstant hastighet inntil be-
skjeden «Enheten er kalibrert! » vises.

3.4.10  Tilbakestill enhet

Funksjonen «Tilbakestill enhet» muliggjør tilbake-
stilling av alle innstillinger til forhåndsinnstilling-
ene. Alle valgte innstillinger mistes. 

Frekvenstilhørighet: 

Region A / W-Link frekvens 868 MHz [= lysegrå]
EU- og EFTA-medlemsland

Region B / W-Link frekvens 915 MHz  [= mørkegrå]
USA, Kanada og New Zealand

W-Link ikke tillatt  [= svart]
Japan, Russland, India, Kina

Ukjent [= hvit]
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3.4.7    Test vitalsensor

PULSE Barryvox® arbeider med en svært følsom be-
vegelsessensor, slik at den kan registrere vitale
data hos den skredtatte.

Test vitalsensoren slik enheten blir oppbevart på
kroppen når du er ute (Det er helt nødvendig å
bruke de samme klærne!). Legg deg på gulvet slik
at Barryvox blir presset ned av kroppen, og unngå
deretter enhver bevegelse.

Tolkning av testresultatene:

Ingen hørbar tone: 
Enheten registrerer ingen vitale data.

Langsom tonerekkefølge: 
Det registreres vitale data

Rask tonerekkefølge: 
Sensoren registrerer kraftige bevegelser, slike som
er vanlige når man går opp eller kjører ned. Unngå
enhver bevegelse for å oppnå en pålitelig test av vi-
taldatafunksjonen!

3.4.8    W-Link

PULSE Barryvox® arbeider med W-link radiooverføring.
Det finnes ulike frekvensretningslinjer for forskjellige
land. Verdenskartet viser den geografiske frekvenstil-
hørigheten for de enkelte land. Vennligst legg merke til
at noen frekvenser er forbudt å bruke i enkelte land.
Ved kjøp er enheten innstilt på frekvensen i det re-
spektive salgsland. For alle frekvensendringer som
gjøres i ettertid, har du det hele og fulle ansvar, og
produsenten kan ikke rettslig eller på noe annet vis
holdes ansvarlig for dette. Vennligst også undersøk
Barryvox Legal and Regulatory Guide.
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4.3.1    Bæresystem 
(anbefalt bæremåte)

Bæresystemet festes utenpå det innerste plagget
før turen begynner (som vist på figuren) og bæres
på kroppen under hele turen. Apparatet skal alltid
være dekket av et klesplagg. Enheten plasseres i
bæresystemet som vist på figuren. Enheten skal all-
tid være forankret i bæresystemet ved hjelp av
håndløkkens røde karabiner.

4.3.2    Bæremåte i bukselomme 
           (ingen vitaldataregistrering)

Dersom du bærer
Barryvox i bukselommen,
må glidelåsen være igjen
under hele turen. Bruk
kun en sikker
bukselomme som vist på
figuren. Fest håndløkken i
buksen eller tre den
gjennom beltet.

4.4 Slå på enheten

Når hovedbryteren skyves fra OFF-stilling og over i
SEND- eller SEARCH-stilling, slår enheten seg på.
For å skyve hovedbryteren fra OFF til SEND eller
SØK, må hovedbryteren frigjøres ved å trykke ned
knappene på toppen.
Under oppstarten gjennomfører enheten en selvtest.
Mikroprosessorsystemet, antennene, sensorene og
displayet sjekkes. Ved svært lav batterispenning er
gjennomføringen av selvtesten ikke lenger mulig.
Er resultatet av selvtesten tilfredsstillende, be-
kreftes dette ved at «OK» vises i displayet. 

Den gjenværende batterikapasiteten blir angitt i
prosent. Feiler selvtesten, blir det vist en feilmeld-
ing i 20 sekunder, og du advares med en akustisk
alarm. Betydningen av de ulike feilmeldingene
finner du i kapittel «Feilretting».
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4.        Innstillinger

4.1       Håndtering av Barryvox

Som alle sender/mottakere inneholder også
Barryvox ferrit-antenner som er ømfintlig overfor
slag. Behandle derfor enheten med stor varsomhet!

Oppbevar enheten og bæresystemet på et tørt sted,
skjermet for ekstrem kulde og varme, samt direkte
solstråling. Det blir på det sterkeste anbefalt å
gjennomføre periodiske kontroller av enhetens
funksjonsevne (se kapittel «Periodiske kontroller»)

4.2       Forstyrrelser

Det er en hovedregel at det ikke skal befinne seg
andre elektroniske apparater (f.eks. mobiltelefoner,
samband, hodelykter) metalldeler (f.eks.
lommekniver, magnetknapper) eller en annen S/M
enhet i nærhet (20 cm i SEND; 50 cm i SEARCH) av
en påslått sender/mottaker. PULSE Barryvox® inne-
holder et magnetisk kompass; derfor må det ikke
brukes klær med magnetknapper! Brukere av
pacemaker anbefales å bære enheten i en sikker
bukselomme (ingen vitaldata registrering). Ang.
påvirking av pacemakeren, følg produsentens anvis-
ninger. 

Under søket skal enheten alltid holdes min. 50 cm
unna slike gjenstander, og hvis mulig slås elektron-
iske apparater av. Det anbefales på det sterkeste å
slå av mobiltelefoner!

4.3       Bæremåter

Uavhengig av bæremåte skal enhetens forside (dis-
play) alltid vende mot kroppen!

Vitaldataregistrering er kun mulig ved bruk av
bæresystemet (Kapittel «Triagekriterier og vital-
data»)

Før du bruker enheten utendørs første gang, eller
når du ønsker å bære enheten på en annen måte,
anbefaler vi deg å overprøve vitalsensorens funk-
sjonsevne (kapittel «Vitalsensortest»)

VIDEOVIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=idvXI2CjwYI&feature=youtu.be
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Bytte mellom Alkaline og Lithium batteri

Straks et batteri blir fjernet og satt tilbake/byttet, vil
enheten forsøke å gjenkjenne batteritypen (alkaline
eller lithium).

Følgende brukerinteraksjoner vises:

Kun bekreft dette spørsmålet om du virkelig har satt
inn 3 nye lithium batteri, som aldri har blitt brukt tidlig-
ere.. 

Kun bekreft dette spørsmålet om du har fjernet et eller
flere batteri og satt tilbake de samme batteriene. I
mellomtiden skal batteriene ikke ha blitt brukt til noe
annet. (f.eks, fjerning av batteri over sommeren)

Kun bekreft dette spørsmålet om du har eksklusivt satt
inn alkaline batteri. 

Om du mikser alkaline og lithium batteri, eller forsøker
å bruke lithiumbatteri som allerede har blitt brukt i en
annen enhet, blir det umulig å registrere gjenværende
batterikapasitet.
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4.5       Batterikapasitet

I den følgende tabellen finner du grove anslag av
batterikapasitet.
Batterikapasiteten kan kun gjengis korrekt dersom
enheten settes i drift slik det er beskrevet i kapitlet
«Innsetting og bytte av batterier».
Lave temperaturer, alder og produsent kan påvirke
batterienes levetid og påvirke batterinivåmålingens
nøyaktighet negativt.

100%:                  Normative krav (=minimumskrav)
min 200 timer SEND ved 10°C 
etterfulgt av 1 time SEARCH 
ved 10°C

Typiske verdier for PULSE
Barryvox® med alkaline batteri:
250 timer SEND ved 10°C. Målt
med Duracell ULTRA (første batt-
erisett).

Typiske verdier for PULSE
Barryvox® med lithium batteri:
310 timer SEND ved 10°C Målt
med Energizer ULTRA og AD-
VANCED 

Mindre enn          Batteriene må byttes så raskt  
20%              som mulig!
eller 0%        Nødreserve på 20%

Gjenværende maksimum 20
timer i SEND modus og mak-
simum 1 time søkemodus.

Ukjent                 Batterikapasiteten kan ikke 
batteri-                 fastslås med sikkerhet. 
kapasitet:             Batteriene må skiftes ut så

                    snart som mulig!

Er batterikapasiteten mindre enn 20% eller ukjent
ved oppstart, advares du ved en akustisk alarm.
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Dobbel gruppetest

Vi anbefaler å gjennomføre dobbel gruppetest en
gang i uken og når det kommer nye deltagere i tur-
følget. Både SEARCH og SEND funksjonen testes in-
dividuelt! Medlemmene i gruppen aktiverer
gruppetestfunksjonen på sin sender/mottaker, eller
setter den på et lavt mottaksnivå. Gruppelederens
enhet er i sendemodus og undersøker om alle
gruppemedlemmene kan motta. Deretter slår alle
gruppemedlemmene enheten sin over i sendemo-
dus, og gruppelederen aktiverer gruppetestfunk-
sjonen på sin enhet. Nå undersøkes sendemodusen
til alle deltakerne. Til slutt setter gruppelederen sin
enhet i sendemodus. 

Gruppetest SEND

SEND Gruppetest

DELTAGERELEDER

VIDEOVIDEO
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4.6       Gruppetest

Singel gruppetest
Før en gruppe forlater sitt oppholdssted, må alle
medlemmer av gruppen sjekke enheten sin. Ved
gjennomføringen av testen aktiveres gruppetest-
funksjonen kun på en av enhetene. Gruppetesten
aktiveres ved at en valgfri tast trykkes innen de
første 5 sekunder etter at du har slått enheten over
fra OFF til SEND. Etter noen sekunder aktiverer en-
heten gruppetesten automatisk. Sjekk nå om
sender/mottakeren til alle deltakerne befinner seg i
SEND-modus. Testen er tilfredsstillende dersom du
hører tydelige pipetoner når du passerer hver enkelt
deltaker i den angitte testavstanden.
Ved å ha stor nok avstand mellom deltakerne ute-
lukkes gjensidig påvirkning.
Testavstanden må ikke gjøres mindre fordi det i
vesentlig grad påvirker testens pålitelighet. 

Dersom det ikke høres
noen pipetone på den an-
gitte testavstanden, må
man ikke bruke den test-
ede enheten.

Hvordan løse problemet:

1.Kontroller at enheten står på SEND.

2.Bytt batterier.

3.La enheten testes av produsenten (kapittel «ser-
vice og reparasjon»).

Etter 5 minutter i gruppetestmodus slår enheten
seg automatisk tilbake til SEND. Før dette skjer
varsles brukeren med en alarm. Du har da 20 se-
kunder til å trykke en valgfri tast for å forhindre at
enheten slår seg over til SEND. Etter endt grupp-
etest må det slås over i sendemodus. For å gjøre
dette trykkes en valgfri tast.

Dersom din PULSE Barryvox® oppdager at den kon-
trollerte enhetens sendefrekvens avviker fra norm-
forskriften, vises en advarsel. Gjenta i dette tilfellet
testen med 5 meter mellom deltakerne for å kunne
identifisere den ødelagte senderen. Slike enheter
må kontrolleres/repareres av produsenten.

DELTAGERELEDER

Gruppetest SEND

VIDEOVIDEO

VIDEOVIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=jw8YbxGyHBA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=NEcaHzkw8Z8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qExQPkA7ijQ&feature=youtu.be


5.1       Rednings-SEND modus (Rescue-SEND)

Rednings-SEND modus brukes av alle rednings-
menn som deltar i redningsarbeidet, men som selv
ikke søker med sender/mottaker (graver, søker med
søkestang, søk med andre søkemidler). I rednings-
SEND modus overvåker sender/mottakeren beveg-
elsene til redningsmannen. Senderen blir først slått
på når enheten har beveget seg så lite (i 4 minutter)
at man kan anta en ufrivillig hindring av bevegelse
grunnet et sekundært skred har begravd rednings-
personen.
Brukeren varsles om at enheten bytter til SEND ved
en alarm. Du har nå 30 sekunder til å trykke en
valgfri tast for å forhindre byttet.

For å komme i rednings-SEND modus, slås
sender/mottakeren først på SEARCH og deretter til-
bake til SEND. Vent til 5 sekunds nedtellingen er
ferdig "Rednings SEND" vises nå i displayet. Straks
du hører et trippelt stigende lydsignal trykker du en
valgfri tast. Aktiveringen av Rednings-SEND funk-
sjonen blir bekreftet med et trippelt synkende
lydsignal og dobbel blinking fra den røde SEND
kontroll LED lyset.

Dersom du i løpet av redningsarbeidet bytter frem
og tilbake mellom SEARCH og SEND, bruker en-
heten alltid rednings-SEND modus, når hovedbryt-
eren står i SEND posisjon. Slå sender/mottakeren
av og på igjen, for å gå tilbake til normal sendemo-
dus. I «Cockpit Rednings SEND» finner du steg-for-
steg guide til funksjonen.
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5.        Sendemodus (SEND)

Sendemodusen er normal driftsform i upreparert
terreng eller i alle andre situasjoner der det er fare
for skred. Hver gang SEND modus blir aktivert, be-
kreftes det med en trippel tonerekke.
Enhver signalimpuls som sendes, blir overvåket.
Når testen har et positivt resultat, blinker den røde
SEND-kontrollampen.
LCD displayet slår seg automatisk av i sendemo-
dus, men kan aktiveres ved ett trykk på en valgfri
tast.

I tilfelle man begraves av snø (og i alle andre situa-
sjoner der man står i ro), viser apparatet be-
gravningstiden og registrerer vitale data.
Disse vises både på den begravde enheten og via
W-link til alle andre enheter som også har denne
funksjonen. Legg merke til informasjonen i kapitlet
«Begravnings- og vitaltid».
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Signalsøk: 

Søkeområdet frem til mot-
tak av første tydelig hørbare
signal

Grovsøk: 

Søkeområde fra første hør-
bare signal til umiddelbar
nærhet til den skredtatte.
Her forlates grunnmønsteret
fra signalsøket, og signal-
ene fra den skredtatte
følges.

Finsøk:

Søkeområde i umiddelbar
nærhet til den skredtatte.

Punktsøk:

Første søk med søkestang
til første treff med
søkestang.
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6.        SEARCH Mode

Selv om enheten er enkel i bruk, kreves det
trening for å kunne bruke den effektivt. Vi anbe-
faler derfor at du trener søk etter skredtatte
regelmessig.
Elektroniske apparater og metalldeler kan på-
virke og umuliggjøre søket.
Mer om dette i kapitlet «Forstyrrelser».

Vær oppmerksom på at elektronisk utstyr som
brukes av andre redningspersoner kan forstyrre
søket. Dette er like gyldig for mobiltelefoner. Derfor
anbefales det på det sterkeste å slå av telefoner om
ikke de er en absolutt nødvendighet. 

Vær oppmerksom i begynnelsen og under søket at
redningspersonellets sender/mottakere ikke sender
eller utilsiktet slås over til SEND. 

Det gir ikke mening å sette sammen spade og
søkestang før du går inn i skredet. Behold rygg-
sekken med alt utstyr på kroppen! Montert spade
og søkestang er bare en hindring ved signalsøk og
innflygning. Ta av ryggsekken og sett sammen
søkestang og spade straks du har fullført finsøket
med sender/mottakeren.

6.1       Søkefaser

Søk etter skredtatte inndeles i ulike faser:

•     Signalsøk
•     Grovsøk
•     Finsøk
•     Punktsøk

Med sender/mottaker

Med søkestang
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Punktsøk

Markere
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310
Signal Search FinsøkGrovsøk

«Avstand til målet stor»: 
Høy søkehastighet, lav søkepresisjon 

«Flyplassen kan ses»: 
Tydelig hastighetsreduksjon 

Søk med sender/mottaker er sammenlignbart med innflygingen til fly.

SØKEHASTIGHET

«Signal» «Finsøk» «Treff med søkestang»
HENDELSESSTYRT, HØY OG TYDELIG KOMMUNIKASJON

SØKEPRESISJON

Markering 
& søk etter 

flere skredtatte 

«Landing»: 
Sender/mottaker på  snøoverflaten, langsom
 forflyttning, høy søkepresisjon
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6.1.2    Utvidet søkestripebredde i Analog modus

Erfarne brukere kan utvide søkestripebredden fra
50 meter til 80 meter. For dette, må innstillingen
"Analog Mode" settes til "Manuell" (se kapittel
"Innstillinger"). For signalsøk med utvidet
søkestripebredde, bytt til analogmodus ved å trykke
begge sidetastene samtidig til søkemodus har
byttet til "Analog". Trykk på høyre tasten ( ) flere
ganger til skjermen blir blank.  Søkestripebredde er
nå 80 meter. Gjennomsøk skredet systematisk. Når
du mottar første signal, følges signalet basert på
den analoge lyden i retning av det sterkeste
signalet (feltlinjemetoden). Når signalet klart stiger,
slår skjermen seg på automatisk. Bytt nå tilbake til
standard søk ved å trykke høyre og venstre tast
samtidig. Fullfør søket ved å følge avstands og ret-
nings indikasjonene.

6.2       Automatisk tilbake til SEND

Ved fravær av bevegelse slår enheten seg tilbake til
SEND modus etter en definerbar tid (forhåndsinn-
stilling 4 minutter) uten brukerens inngrepen. Før
dette skjer, varsles det med en alarm. Man har da
30 sekunder på seg til å trykke en valgfri tast og
forhindre at enheten slår seg over til SEND.

I tilfelle etterskred, der redningspersonell begraves,
muliggjør denne funksjonen at man kan benytte
sender/mottakere for å finne disse.

Elementær forståelse av søk 
med sender/mottaker

457kHz senderen på enheten har en spasiell "nyre"
formet signaldistribusjon. Visualisert med feltlinjer i
illustrasjonen nedenfor. Enheten som søker føres
langs disse feltlinjene. Redningspersonen går derfor
vanligvis ikke i en rett linje mot den skredtatte.

Feltlinje metode Søk langs feltlinjene: Fluxlinje søk
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6.1.1    Signalsøk

Fra begynnelsen av søket og frem til mottak av
første tydelig hørbare signal, befinner du deg i
signalsøk. 
Det søkes systematisk over hele skredet inntil et
signal mottas. Under det akustiske signalsøket kon-
sentrerer redningspersonen seg visuelt om skred-
området for å kunne oppdage synlige gjenstander.

PULSE Barryvox® bruker følgende symbol
som anvisning for de etterfølgende søkemønstr-
ene for søk etter nye signaler!

Optimalisering av rekkevidde.

For å optimalisere rekkevidden dreies enheten om
alle akser. Mens man gjør dette vendes høytaleren
mot øret i hodehøyde.

Fortsett å holde enheten i denne posisjonen dersom
et signal mottas, og gå videre til signalet blir tydelig
hørbart. Dermed er signalsøket fullført.

Oppdager din PULSE Barryvox®, at søkestripe-
bredden må reduseres fordi enheten avviker sterkt
fra normforskriftens frekvens, vil den reduserte
søkestripebredden bli indikert.

Uavhengig av valgte bruksinnstillinger, benyttes
følgende søkestrategier:

Søkestrategi om forsvinningspunkt er ukjent

Søkestrategi om forsvinningspunktet er kjent.
Signalsøkestripen starter fra forsvinningspunkt og
følger skredets bevegelsesretning.

FORSVINNINGSPUNKT
UKJENT

FORSVINNINGSPUNKT

FORSVINNINGSPUNKT
UKJENT

REDNINGSPERSONELL: FLERE PERSONER

REDNINGSPERSON: ENKELTPERSON
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Start

Over ca. 60 meter: 
Signalsøk/analoge toner

Over 3 meter: 
Grovsøk med retnings-
og avstandsanvisning

Under 3 meter: 
Finsøk med plass-
eringsangivelse
ved innkryssing

Bruk i standardmodus
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6.3       Standardmodus

Standardmodusen aktiveres idet du slår enheten
over på SEARCH. Den gjør raskere funn av skred-
tatte vesentlig lettere.
Den her beskrevne standardmodusen omhandler
profilen «Advanced». Angående søkemodus i pro-
filen «Basic», se den korte bruksanvisningen.

6.3.1    Apparatbetjening

6.3.2    Søk etter en skredtatt i standardmodus 

Grovsøk

Den analoge søketonen er det første signalet som
gjengis ved stor avstand. Er avstanden til den
skredtatte mindre enn ca. 60 meter, angis både av-
stand og retning. Mottakerens følsomhet (lyd-
styrken) reguleres automatisk for å oppnå en
optimal bearbeidelse av det mottatte signalet.

Tolkning av avstandsindikasjon

Den analoge søketonen er det første signalet som
gjengis ved stor avstand. Er avstanden til den
skredtatte mindre enn ca. 60 meter, angis både av-
stand og retning. Mottakerens følsomhet (lyd-
styrken) reguleres automatisk for å oppnå en
optimal bearbeidelse av det mottatte signalet.

Praktisk veiledning for søk

Hold enheten horisontalt foran deg og gå i pil-
ens retning. Øker avstandsanvisningen, fjerner
du deg fra den skredtatte. Fortsett da søket i
motsatt retning. Enheten fører deg nå raskt til den
skredtatte.
Gå ikke baklengs da retningsanvisningen ikke
er pålitelig.
Begynn søket med høy søkehastighet, men reduser
denne jo nærmere du kommer målet. Arbeid rolig
og konsentrert – unngå raske bevegelser. På den
måten kommer du raskest til målet!

-tasten brukes for
manuelt å kunne velge
en bestemt skredtatt

Dersom ingen av de
skredtatte er valgt,
viser enheten -sym-
bolet for singalsøk, og
opp- fordrer til søk
etter nye signaler i
skredområdet.

Befinner du deg i nær-
heten av en skredtatt
(<6.0), muliggjør 

-tasten en marker-
ing av søkemål.. 
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Barryvox søker
nå etter alle
andre som er
begravd. En-
heten fører deg
direkte mot
neste person,
eller indikerer at
resten av om-

rådet må systematisk gjennomsøkes. (Kapittel:
«Signalsøk»)

Søketoner ved finsøk

I finsøkområdet, i umiddelbar nærhet av den skred-
tatte (ca. <3m), bistår Barryvox deg med en kunstig
lyd basert på avstand og bevegelse. 
For redningspersoner som kan tolke den analoge
lyden, anbefales det sterkt å deaktivere denne
digitale lydstøtten. Den mer meningsfylte analoge
lyden vil da være tilgjengelig i stedet (se kapittel
«Lydstøtte ved finsøk»).

Fjern markering

En markering kan fjernes ved at du med -tasten
flytter markøren til den ønskede skredtatte og
velger «Fjern mark.» med -tasten. YEn markering
kan kun fjernes dersom man befinner seg i
umiddelbar nærhet (< 6 m) av den skredtatte. 

Stor begravningsdybde

Enheten prøver å registrere om den skredtatte
ligger dypt begravd. Er dette tilfellet, øker apparatet
dynamisk søkeradiusen i finsøket. Dersom be-
gravningsdybder med avstander over 3,0 meter
markeres, blir du bedt om å bekrefte funnet ved at
det stilles et kontrollspørsmål. En markering av
skredtatte som ligger dypere enn 6 meter, er ikke
mulig. For mer informasjon, vennligst se kapittel
"Ingen treff med søkestang"

unngå at den deformes. Husk at den gjenværende
avstanden som vises i displayet indikerer den
største mulige avstanden til den skredtatte. Vises til
eksempel 1.1 på skjermen, må den skredtatte være
innenfor en radius eller dybde på 1.1 meter. I tilfelle
søkestangen ikke treffer skredtatte innenfor dette
området, har du bommet. Gjenta sirkelformet søk.
(kapittel «Lokalisering med sender/mottaker og
søkestang»). 

Ikke marker den skredtatte som funnet ved hjelp av
3-Mark funksjonen før du har lokalisert skredtatte
med søkestangen! Ikke hold enheten nede på
snøoverflaten når du markerer!

Om guidet finsøk i kryss ikke er vel-
lykket innenfor en forhåndsdefinert
tid, vil et søkekryss bli vist. Lokaliser
da laveste avstand ved hjelp av

manuelt finsøk i kryss nær snøoverflaten. I dette
scenarioet vil ikke søkestangsymbolet vises, og du
må starte spiralformet søk med søkestang hvor du
registrerer laveste avstandsangivelse.
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Finsøk

I denne fasen er det helt nødvendig å holde en-
heten rett over snøoverflaten. Ved assistert finsøk
vil du bli guidet systematisk i et innkryssings-
mønster til punktet hvor det vil bli mest effektivt å
bytte til søk med søkestang. Hold sender/mottak-
eren og kroppen i samme orientering gjennom
hele finsøket. Søker du i et optimalt vinkelrett sys-
tem forbedres nøyaktigheten og søketiden redus-
eres.
Punktet hvor enheten viser retningsendring eller
henviser til søk med søkestang korresponderer
stort sett, men ikke alltid med laveste avstand.

Stor gjenværende avstand til den skredtatte / be-
gravelsesdybde, kan kreve flere repetisjoner av inn-
kryssingen for å oppnå tilstrekkelig søkepresisjon.
Enheten prøver å bestemme disse parametrene, og
guider redningspersonen gjennom en eller flere
finsøk innkryssinger - inntil optimal posisjon for å
starte søk med søkestang er nådd. Dette stedet er
angitt med et søkestangsymbol . Plasser
straks en indikator (skistav etc.) slik at du har en
referanse når du skal starte spiralformet søk med
søkestang.

Åpne sekken og monter søkestang og spade. Det
anbefales å sette ryggsekken tilbake på ryggen,
spesielt hvis du bruker en ryggsekk med en airbag
eller Avalung. Skulle det oppstå et sekundærskred,
har du fortsatt mulighet til å benytte dette sikker-
hetsutstyret. Ved å alltid beholde utstyret (dvs.
førstehjelpsutstyr, radio eller mobiltelefon) med deg
i ryggen, vil du alltid ha det tilgjengelig når du
trenger det.

Veiledning ved Assistert finsøk

Retningsvisere i langsgående akse 
ved finsøk i kryss. 

Retningsviser i vertikal
akse

Retningsviser i vertikal akse vises
hvis posisjon for retningsendring
til horisontal akse ikke kunne de-
fineres ved første passering.

Gjenta søk i vertikal akse med redusert hastighet.
Pass på at enheten føres nær snøoverflaten!

Retningsviser i horisontal akse 
ved finsøk i kryss.

Retningsviser i hori-
sontal akse..

Retningsviser i horisontal akse
vises hvis posisjon for retnings-
endring mot posisjon for
søkestang (pinpointing) ikke kunne
defineres ved første passering.

Gjenta søk på horisontal akse med redusert hastig-
het. Pass på at enheten føres nær snøoverflaten!

Søkestangsymbol 
Endring av søkefase fra finsøk til søk med

søkestang. 

Oppbevar enheten på kroppen (i
søkemodus) når du søker med søkestangen, slik at
begge hender er frie til denne oppgaven. Start søk
med søkestangen med 90° vinkel på snøoverflaten i
et spiralformet søkemønster. Ved hard snø er det
viktig å håndtere søkestangen med to hender, en til
å skyve fra toppen, den andre til å lede
søkestangen nærmere snøoverflaten. Dette for å

VIDEOVIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=jw8YbxGyHBA&feature=youtu.be
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Fremgangsmåte ved flere skredtatte
Fremgangsmåte

1. Enheten foretrekker
den skredtatte som
ligger nærmest. Finn
den skredtatte med
sender/mottaker og
søkestang (kapittel
«Søk etter en skred-
tatt i standardmo-
dus»). 

2. Med en gang du har
markert en skredtatt,
vil enheten føre deg
til den nærmestligg-
ende skredtatte som
ikke er funnet.

3. Fortsett inntil alle
skredtatte er funnet
og markert.

4. Redningsmannen
søker så etter alle
andre skredtatte
mens -tegnet for
søk på resten av
skredoverflaten vises
i displayet som søke-
veiledning (kapittel
«Signalsøk»).
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6.3.3    Søk etter flere skredtatte 
i standardmodus

I standardmodus forsøker enheten å analysere alle
mottatte signaler og bestemme antall skredtatte.
Dette er mulig siden alle signaler som sendes ut fra
en skredtatt har likheter og skiller seg fra andre
skredtattes signaler. Jo større forskjellene mellom
de ulike signalene er, desto mer nøyaktig kan de
ulike signalene oppfattes og lokaliseres (mønster-
gjenkjenning).
Ved hjelp av den automatiske tilordningen av
signaler til hver enkelt sender, løses problemet med
flere skredtatte uten bruk av søketaktiske tiltak.
Sender/mottakere som i tillegg overfører W-Link in-
formasjon kan registreres raskt og pålitelig.

Liste over skredtatte

De skredtatte legges inn i listen over skredtatte
basert på signalstyrke. Den nærmeste skredtatte
blir vist i bunn av listen, og den som er lengst ifra
blir vist på toppen. 

De skredtatte nummereres i forhold til når de opp-
dages og blir markert. Dermed er det mulig å opp-
rette en pålitelig liste med hver enkelt skredtatt i
skredområdet.
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Situasjon 1: De to redningspersonene mottar to
skredtatte. En redningsperson fortsetter søket etter
den for ham nærmeste skredtatte, den andre skal
søke direkte etter den andre skredtatte, uten først å
måtte markere den første. For å oppnå dette trykker
han/hun -tasten. Markøren er nå på den andre,
som ligger litt lenger unna. Redningspersonen ledes
nå til denne.  

Situasjon 2: De to redningspersonene mottar kun en
skredtatt. En redningsperson fortsetter søket etter
den skredtatte som ligger nærme, den andre red-
ningspersonen må søke etter andre skredtatte i
resten av skredmassene. For å oppnå dette trykker
han/hun på -tasten, markøren befinner seg nå i
den øverste, usynlige posisjonen i listen over skred-
tatte. Signalene til den skredtatte, som allerede
finnes i listen, blir nå bevisst ignorert. Enheten
søker etter signaler fra skredtatte som enda ikke er
mottatt og leder redningspersonen til den andre
skredtatte, så snart signalene mottas.  
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Mentalt kart over begravningssituasjonen

Hvor mange skredtatte er omtrent hvor langt fra
meg (redningsperson) og hvor langt fra hverandre?
«Sound Check» gir den informasjonen som kreves
for å lage det «mentale kartet», som er det avgjør-
ende grunnlaget for samtlige søkestrategier
(hvilken søkestrategi?) og logistiske avgjørelser
(hvor mange redningspersoner og materiell).

Vitaldata og Triage

Dersom ikke alle skredtatte kan lokaliseres og
graves ut samtidig, skal skredtatte med en høyere
overlevelsessjanse, indikert ved - symbolet, pri-
oriteres og derfor lokaliseres og graves ut først.
Bruk -tasten for bevisst å flytte markøren til en
skredtatt i listen over skredtatte markert med -
symbolet, som angir «økt overlevelsessannsynlig-
het» 
Mer om prioritering etter triagekriterier og vitaldata
finner du i kapitlet «Triagekriterier og vitaldata».
Prioriteringen av bestemte skredtatte må gjøres av
redningspersonen selv.

Søk med flere redningspersonell

Søker flere redningspersoner i skredet samtidig, må
man unngå at flere redningspersoner søker etter
den samme skredtatte. Bruk -tasten for å velge i
listen over skredtatte hvilken skredtatt du vil søke
etter. 

Analog søketone

➜ Tolkning av analog tone

Akkurat som i en tradisjonell analog
sender/mottager , mottas den analoge tonen av kun
en antenne. Avstandsendringen kan derfor avvike
fra endringen i lydvolumet. Avhengig av den relative
orienteringen til senderen i forhold til mottageren,
vil både lyden og avstanden kunne bli lavere når
man går mot den skredtatte. Volumet på den ana-
loge tonen blir automatisk justert av sender/mot-
takeren. Derfor kan ikke lydenstyrken være et
vurderingsgrunnlag for om du nærmer deg eller går
lenger ifra den skredtatte. Derimot kan avstands-
endringen i displayet fortelle om du nærmer deg
eller går lenger ifra den skredtatte.    

➜“Sound Check”

Den analoge lyden er imidlertid svært nyttig og
viktig for enkelt å kunne bedømme antall skred-
tatte: Telling av de ulike tonerekkene angir antall
skredtatte. Bruk følgende spørreskjema for enkelt
og pålitelig å kunne avgjøre 1 til 3+ skredtatte:
1. Kan dette bare være en skredtatt? Nei: minst 2.
2. Kan dette bare være 2 skredtatte? Nei: minst 3.
3. Kun for viderekommende: kan dette bare være

tre skredtatte? Nei: 3+

Antall skredtatte må tolkes i sammenheng med av-
standsanvisning/lydstyrkenivået Eks: 3 skredtatte
og avstandsanvisningen varierer mellom 3,5 og
4,8m: I en omkrets på ca 5m kan det forventes tre
skredtatte.

Bruk konsekvent «Sound Check» ved avstand 10 og
3!
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6.4       Analogmodus

I analogmodus angis avstand og retning til den skred-
tatte med det sterkeste signalet og gjengir den ana-
loge søketonen. Den brukes i hovedsak når det ikke
lenger er mulig å skille mellom flere skredtatte i
standardmodus på pålitelig vis.
Byttet fra standard til analogmodus oppnås ved å
trykke inn begge tastene i tre sekunder.

I analogmodus peker retningsanvisningen kun
fremover og aldri bakover. Følg med på avstandsan-
givelsen for å forsikre deg om at du nærmer deg den
skredtatte!

6.4.1    Flere skredtatte i analogmodus

Dersom det oppdages flere skredtatte i analogmo-
dus, indikeres dette ved at -symbolet vises i dis-
playet. Analogtonen hjelper deg å skille ulike
sendere akustisk. Enheten foretrekker den skred-
tatte som ligger nærmest. Oppdagelsen av andre
skredtatte kan variere kraftig på grunn av posisjon
og avstand i forhold til redningspersonen.

Skru av sender/mottakeren til personer som alle-
rede er reddet, for å lette det videre søket. Dersom
du ikke kjenner antall skredtatte helt sikkert, må du
gå over hele skredet slik det beskrives i kapitlet
«Signalsøk»
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6.3.4    Begrensninger

Jo flere skredtatte som finnes, desto vanskeligere
og mer tidkrevende blir det å få oversikt over situa-
sjonen. Mange skredtatte fører til hyppige signalov-
erlappinger. Jo flere signaler som finnes, desto
lengre kan disse signaloverlappingene vedvare.
Overlappingen setter grenser for den automatiske
gjenkjenningen og isoleringen av flere skredtatte.

Antall skredtatte

Beregnet antall skredtatte vises i listen over skred-
tatte. Oppdager apparatet at det finnes flere
signaler enn de som blir vist, vises + symbolet etter
tallet.

+Symbol

Symbolet + angir at signalene mottas fra flere
skredtatte som foreløpig ikke kan isoleres og
legges inn i listen over skredtatte. Skru av
sender/mottakeren til personer som allerede er
reddet så tidlig som mulig. Dette forenkler isolasjon
av de gjenværende signalene.

Søk – stopp / «Bli stående»

Ved søk etter flere skredtatte kan det oppstå signa-
loverlapping som gjør det umulig å analysere
signalet til den skredtatte. Dersom en signalover-
lapping vedvarer flere sekunder, må rednings-
mannen avbryte søket et lite øyeblikk for ikke å
forlate den optimale søkeretningen. PULSE
Barryvox® henviser til denne nødvendige pausen
(maks 15 sekund) når «Stopp»-symbolet vises i dis-
playet. Bli da stående inntil «Stopp»-symbolet blir
borte, og du kan fortsette søket.

Analog tone

Utenfor finsøkeområdet gjengir Barryvox den ana-
loge søketonen og gir dermed redningsmannen mu-
lighet til å verifisere antall skredtatte som enheten
angir. Tellingen av antall ulike tonemønstre tilsvarer
antall skredtatte..

Kriterier for analogmodus

Dersom redningspersonen oppdager problemer
med analysen av flere skredtatte, er det alltid mulig
å bytte til analogmodus (kapittel «Analogmodus»).
Listen over skredtatte slettes ved bytte.

Oppdager du et missforhold mellom ditt «mentale
kart» over skredmassene og opplysningene fra
sender/mottakeren eller vises + symboler over
lengre tid, er dette et utvetydig tegn på at ikke alle
skredtatte kan finnes i standard søkemodus.
Grensen for politeligheten til standard søkemodus
er nådd, og man må bytte til analog søkemodus.
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Søketaktikk i analogmodus ved flere skredtatte som ligger langt fra hveran-
dre
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6.4.2    Søketaktikk ved flere skredtatte som
ligger langt fra hverandre

1.
Marker det punktet på skredet der symbolet for
«flere skredtatte» vises på displayet eller der du
forlot signalsøket.

2.
Søk etter den første skredtatte ved hjelp av in-
formasjonen i displayet sammen med den analoge
tonen. Når denne er funnet, graves vedkommende
ut, enten av deg eller andre.

3.
Gå tilbake til det markerte punktet og fortsett søket.

4.
Hold deg nå strengt til det primære signalsøke-
mønster og gå over skredet helt til du ledes til
neste skredtatte. I begynnelsen vil enheten lede
deg mot den skredtatte som allerede er funnet,
fordi denne ligger nærmest deg. Ignorer disse an-
givelsene inntil du merker at enheten forfølger et
nytt mål.
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«Innenfor ca. 10 m befinner det
seg minst 3 skredtatte»

Search tactics with multiple burials in close proximity in analog mode
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6.
Jo flere skredtatte og jo tettere disse ligger, desto
tettere bør også mikrosøkestripene legges over det
potensielle området. Som tommelfingerregel velger
du 2 til 5 meter mikrosøkestripebredde.

7.
Fortsett dette mønsteret inntil avstandsangivelsen
langs en hel stripe ikke viser under 10. Vend tilbake
til det signalsøkemønster, og søk over resten av
skredet.

Søkestangen bidrar til rask lokalisering av skred-
tatte som ligger tett.

6.4.4    Flere søkemetoder

Til søk etter flere skredtatte som ligger tett, har
man flere søkemetoder tilgjengelig. For eksempel
arbeider tresirkelmetoden med sirkulære
søkestriper, med en fast radius på tre, seks og ni
meter som legges rundt den skredtatte som alle-
rede er funnet (sirklenes midtpunkt). Som ved mik-
rosøkestripene leter man etter det punktet på
sirkelen/stripen der det er særlig sterke signaler.
Fra dette punktet av lokaliseres den skredtatte ved
hjelp av klassisk innkryssing.

6.4.3    Søketaktikk ved flere skredtatte som
ligger tett.

I denne situasjonen er tolkningen av de akustiske
signalene svært viktig. Disse må tolkes i sammen-
heng med avstandsangivelsen.

Eksempel:
Du hører en trippeltone, og avstandsangivelsen
veksler mellom 3,5 og 4,8 meter: i en omkrets på
ca. 5 meter forventes det dermed tre skredtatte.

Søk med mikrosøkemønster

Når det befinner seg flere skredtatte innenfor
mindre enn 10 til 15 meter, bruker du mikrosøke-
mønster.

1.
Lokaliser og grav ut den første skredtatte. 

2. 
Gå tilbake inntil displayet viser 10 og gjennomsøk
området foran deg med parallelle søkestriper.

3.
En søkestripe ender i sideretning når avstandsan-
givelsen er større enn 10. Gå deretter 2 til 5 meter
fremover for så å følge en parallellforskjøvet
søkestripe tilbake, inntil også denne ender (av-
standsangivelsen er større enn 10).

4.
I denne fasen må enheten hele tiden holdes i
samme retning, og du må følge godt med på øk-
ende, henholdsvis minkende avstandsangivelser,
samt lydstyrken på pipetonene.

5.
På stedet med den laveste avstandsangivelsen for-
later du mikrosøkemønsteret og gjennomfører et
finsøk (innkryssing) og går tilbake til dette punktet
for å fortsette søkemønsteret når du har funnet den
skredtatte.

Tresirkel metoden

VIDEOVIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=NEcaHzkw8Z8&feature=youtu.be
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Halveringsmetode
(Grov- og finsøk)

Halveringsmetode for søk etter skredtatte ved
manuelt valg av mottaksfølsomhet:

1.
Maxtone
Langs en rett linje søkes det sterkeste signalet

2.
Reduksjon
Justering  av lydstyrke til «så vidt hørbar»

3.
Snu 90 grader
Drei 90 grader fra den tidligere retningen

Husk/merk
• Hold sender/mottakeren vertikalt
• Søk raskt. Lydstyrken endrer seg kun 

når man beveger seg
• Lavt volum

Forskjeller i lydstyrke høres lettere

5.2       Settings

The default settings of the device are configured
optimally for normal use. Advanced and profess-
ional users have the possibility to activate
additional functions and customize the Barryvox to
their needs

Most customizable features make the Barryvox
a sophisticated device. You should only change
the default settings if you have a specific rea-
son to do so.

To access the «Settings», switch the transceiver
from OFF to SEND and press any key. The con-
firmation «activated» appears at the bottom of the 
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FUNKSJONER FOR VIDEREKOMMENDE

7.        Funksjoner for viderekommende

7.1       Manuell lydstyrkeregulering 
i analogmodus  
(Analogmodus = Manuell)

I analogmodus (med aktivert manuell styring av lyd-
volum), kan enhetens lydvolum reguleres manuelt.
Dette muliggjør akustiske søk som kjent fra tidlig-
ere generasjoners sender/mottakere.. Denne funk-
sjonen blir brukt til eksempel i "finsøk i sirkel", i
områder med mye forstyrrelse, søk i områder med
høgspentlinjer eller i komplekse redningsscenari-
oer.

De skredtatte blir lokalisert ved en hørbar endring i
intensiteten til det mottatte signalet. Bruken av
denne driftsformen krever intensiv trening for å
oppnå beste resultater.

For å kunne bruke manuell lydstyrkeregulering i
analogmodus må du i «innstillinger » aktivere
«Manuell» under menypunktet «Analogmodus». For
å oppnå en vesentlig økning av rekkevidden kan
man i denne driftsformen deaktivere displayet.
Dersom - tasten trykkes for å + øke lydvol-
umet, vil displayet deaktiveres et ekstra trykk
over A8. Dersom det allerede er slått av, slås det
på igjen ved et trykk på  - tasten. Se kapittel
«Utvidet søkestripebredde i analogmodus»

Ved aktivering av manuell lydregulering i ana-
logmodus, blir en analog tone brukt også brukt
ved gruppetest.

Dersom du har stilt inn Barryvox på denne måten,
kan du til enhver tid slå over fra standard modus til
analogmodus med manuell lydstyrkeregulering ved å
trykke inn begge tastene i tre sekunder.
Følsomheten til den mottakende enheten blir i be-
gynnelsen styrt automatisk.

Brukeren kan stille inn følsomheten manuelt ved å
trykke = + og = –. A1 tilsvarer den laveste og
A8 den lengste avstanden til den skredtatte.

Sjekk også den visuelle forklaringen av denne pro-
sedyren i «Cockpit søk i Avansert profil»

Straks lydstyrkeinstillingen endres manuelt blir lyd-
styrkesøylen innrammet. Den automatiske juster-
ingen er nå deaktivert. Velges det en for høy eller
for lav lydstyrke, er ikke verdiene i avstands- og
retningsanvisningen pålitelig. Brukeren oppfordres
til å korrigere lydstyrkeinnstillingen når visningen
blinker.

For å vende tilbake til standardmodus trykkes
begge tastene samtidig.

Visningen i displayet 
i analogmodus 
(i det nest høyeste
 volumstillet)
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8.7       Hyppige selvansvarlige kontroller

Sjekk alltid resultatet av selvtest og batteritest (ka-
pittel "Slå på enheten" og "Batterinivåindikator")
og ta hensyn til varselmeldinger ("Feilsøking").
Foreta jevnlig gruppetest som angitt i kapitlet
"Gruppetest". Videre anbefaler vi at du tar personlig
ansvar ved ofte å sjekke din enhet for eventuelle
skader av huset, intakt hovedbryter, intakt batteri-
deksel, samt renheten av batterikontaktene. I tilfelle
du oppdager problemer, må enheten kontrolleres av
ett av tjenestesentrene oppført under "Registrering
og Service".

8.8       Periodisk kontroll i et Barryvox
 Servicepunkt

Det anbefales det på det sterkeste hvert 3. år, eller
når enheten har nådd 300 brukstimer, å overprøve
funksjonsevnen ved å sende den til funksjonstest
hos et Barryvox  servicestesenter (på eierens be-
kostning). Funksjonstesten er mye mer omfattende
og presis enn selvtest og gruppetest. Som en del av
denne tjenesten blir elektronikken og de mekaniske
komponentene, hovedbryter og sidetaster, batteri-
kontakter, batterirom og deksel, samt håndledds-
stropp kontrollert. I tilfelle sjekken viser unormal
slitasje på grunn av feil eller lang / veldig intens
bruk, kan servicesenteret anbefale deg å kjøpe en
erstatningsenhet.

Funksjonstesten er langt mer omfattende enn selv-
test og gruppetesten. Vi anbefaler deg å gjennom-
føre den periodiske kontrollen i sommermånedene,
slik at din Barryvox er klar til innsats igjen ved se-
songstart. Under innstillingen «Service» finner du
datoen for når neste kontroll senest bør gjennom-
føres.

8.3       Bruk i mørket

Bruker du enheten i mørket, aktiveres displayets
bakgrunnsbelysning automatisk. 

8.4       Test og konfigurasjonsadapter

Til PULSE Barryvox® finnes det ulike test- og kon-
figurasjonsadaptere til rådighet som gir tilgang til
utvidede innstillingsmuligheter, eller kan begrense
brukertilgangen. Test-, konfigurasjons- og oppdat-
eringsmuligheter over W-link gjør PULSE Barryvox®

til den perfekte enhet ved institusjonell bruk.

8.5       Service og reparasjon

Barryvox-enheter som på tross av korrekt innsatte
batterier ikke fungerer problemfritt (f.eks. feil jevn-
før liste «Feilretting», ingen signal ved gruppetest,
mekaniske mangler), må sendes til en av ser-
vicestedene som er angitt i begynnelsen av denne
manualen.

8.6       Vedlikehold

I startmenyen under vedlikehold kan det hentes
frem ulik informasjon som ligger lagret i enhetens
minne. Datoen for neste kontroll samt soft- (SW) og
hardwareversjon (HW). 
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8.        Utfyllende informasjon

8.1       Tone-only Mode TOM (kun lyd modus)

Dersom LCD displayet ikke skulle fungere, må man
søke i Tone-only modus. Slå av enheten, hold begge
tastene inne og slå samtidig enheten over fra OFF
til SEARCH. Mottakerens følsomhet blir justert
manuelt av brukeren ved å trykke -tasten = +
og -tasten = – . Dermed kan man lokalisere en
skredtatt ved hjelp av analog tone.

8.2       Hodetelefoner

Ved mye støy i søkeområdet (vind, helikopter osv.)
gir bruk av hodetelefoner store fordeler i søk etter
skredtatte. Du kan bruke vanlige hodetelefoner
(som til MP3 spillere) som er å få kjøpt i butikken.
Straks hodetelefonene plugges inn, skrus den inne-
bygde høytaleren av for ikke å forstyrre andre red-
ningspersoner.

UTFYLLENDE INFORMASJON
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Alert message / failure description  Solution

Alarm 457 SEARCH!                             1. Undersøk om det finnes metalldeler 
   eller elektroniske apparater i umiddelbar 
   nærhet av senderen.  

                                                              2. Slå av enheten, og slå den på igjen etter at den har vært helt avslått
                                                              3. Dersom enheten fremdeles ikke fungerer, 

   må den repareres.d.

ALARM g-sensor!                                 1. Slå av enheten, og slå den på igjen etter at den har vært helt avslått
                                                              2. Dersom enheten fremdeles ikke fungerer, 

   må den repareres.

Alarm Kompass!                                   1. Undersøk om det finnes metalldeler  eller elektroniske apparater 
   i umiddelbar nærhet av senderen.

                                                              2. Slå av enheten, og slå den på igjen etter at den har vært helt avslått
                                                              3. Du blir nå bedt om å kalibrere enheten på nytt. Legg merke til 

   instruksjonene i kapitelet «kalibrer enheten».
                                                              4. Dersom enheten fremdeles ikke fungerer, må den repareres.
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8.9       Feilretting

Feilmelding/feilbeskrivelse              Feilretting

Enheten slår seg ikke på /               1. Kontroller eller bytt batteriene.
ingen selvtest ved oppstart              2. Dersom dette ikke hjelper,

   må enheten repareres.

Flate batterier!                           Batteriene må byttes så raskt som mulig. 
Legg merke til anvisningene i kapitlene 

Svake batterier                          «Bytte og innsetting av batterier» og 
«Batterinivå»

Batterikapasitet ukjent              Det er satt inn batterier som ikke er nye og der restbatterikapasiteten
er ukjent. Enheten støtter ikke bruken av disse batteriene, siden rest-
batterikapasiteten ikke kan bestemmes på tilfredsstillende vis. Sett inn
tre nye lithium- eller alkaline batterier.

Alarm 457 SEND!                                 1. Undersøk om det finnes metalldeler eller  
SEND-kontrollampe blinker ikke           elektroniske apparater i umiddelbar 

   nærhet av senderen. 
                                                              2. Kontroller batteriene og bytt om nødvendig.
                                                              3. Skru av enheten, og slå den på igjen etter at den har vært helt avslått
                                                              4. Dersom enheten fremdeles ikke fungerer, må den repareres.
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8.11     Tekniske data

Sendefrekvens Sender/mottaker                  457 kHz (internasjonal normfrekvens)

Sendefrekvens W-link                                 Region A: 869.8 MHz
                                                                 Region B: 916 – 926 MHz
                                                                 Frekvenstilhørighet se kapittel «W-link»

Strømforsyning                                           3 x Typ IEC-LR03 1,5 V Alkaline (AAA)
                                                                 eller 3 x IEC-LR92 1,5 V Lithium (AAA)

Medfølgende batterier                                 Duracell Ultra Alkaline

Sendetid                                                    Min. 200 timer

Maksimal rekkevidde                                  I normaltilfelle: 60m i standardmodus, 90m i analogmodus

Søkestripebredde                                       50 meter i standard søkemodus
                                                                 80 meter i Analog modus
                                                                 Se kapittel «Utvidet søkestripebredde med »
                                                                 Søkestripebredden er fastsatt på grunnlag 
                                                                 av Goods metode.

Driftstemperatur                                         –20° til +45° C

Størrelse (L x B x H)                                    113 x 75 x 27 mm

Vekt                                                           210 g (inkl. batterier)

Hodetelefon-jack                                        For standard HiFi-hodetelefoner

Type/Model PULSE Barryvox®                      462001-10000 (W-Link 868 MHz)
                                                                 462002-10000 (W-Link 915 MHz)
                                                                 462003-10000 (W-Link off).

8.12     Tillatelser / konformitet

All informasjon vedrørende tillatelser og konformitet er tilgjengelig i Barryvox Legal and Regulatory
Guide.

Alle opplysninger uten garantier. Status juli 2013. Produsenten gjør oppmerksom på at tekniske data og
produktspesifikasjoner kan endres i fremtidige apparater uten varsel.

8.10     Garantibestemmelser

Det ytes 5-års garanti på Barryvox apparatet (gjelder
ikke batterier, bæresystem, og håndløkke) fra kjøps-
datoen som finnes kjøpskvitteringen. I tilfelle gar-
antitilfelle, vil alle deler som kan vises å ha
materielle- eller funksjonsfeil bli erstattet kostnads-
fritt. Unntak fra dette er skader som kan spores til-
bake til feil bruk, eller normal slitasje. 
Garantien bortfaller hvis kjøperen eller en ikke-auto-
risert tredjepart åpner enheten. Dette er også tilfelle
for enheter som har blitt brukt med reservedeler eller
ikke-originalt utstyr som ikke er anbefalt av produs-
enten. For enheter uten mangler gjennomføres funk-
sjonstesten mot regning. Gjennomførte garantiytelser
forlenger ikke garantiplikten ei heller enhetens gar-
antitid. Det er seks-måneders garanti på erstattet
materiell. Garantiytelser gjennomføres kun dersom
enheten sendes inn sammen med kjøpskvittering. Ei-
eren vil bli belastet fraktkostnader. All annen garanti
og ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følge-
skader utelukkes.
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9.3       «Nødplan»

Nødplanen gir en oversikt over de viktigste tiltak for en vellykket kameratredning. Frem-
gangsmåten må tilpasses hver enkelt situasjon.
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9.        Kameratredning

Kameratredning betyr at de skredtatte lokaliseres
og graves ut av andre gruppemedlemmer umiddel-
bart etter at skredet har gått. Redningen av skred-
tatte er et kappløp mot tiden! Mens man i løpet av
det første kvarteret etter at skredet har gått, frem-
deles kan redde de skredtatte i live, avtar overlev-
elsessjansen meget raskt etter dette. Derfor
innebærer kameratredning den største overlev-
elsessjansen for en skredtatt.

9.1       Hva du som SKREDTATT bør forsøke å
gjøre?

• Kjør sideveis ut av skredet
• Bli kvitt ski/brett/truger og staver
         ➜ Ankereffekt
• Forsøk å holde deg på overflaten
• Lukk munnen, armene foran ansiktet
         ➜ Frie luftveier når skredet stopper

Ved bruk av spesialisert konsekvensreduserende
utstyr som f.eks. de svært effektive ABS-system-
ene, skal utstyrets egne anvisninger følges.

Hva skal du som VITNE til en skredulykke gjøre

• Legg merke til den skredtattes forsvinnings-
punkt og skredets flyteretning

        ➜ Signalsøkestripe fastlagt 
         (se kapittel «Signalsøk»)

9.2       Redningshjelpemiddel

For å kunne gjennomføre en effektiv kameratred-
ning er det svært viktig at du har med personlig
redningsutstyr. Bare kombinasjonen av sender/mot-
taker, spade og søkestang gjør det mulig å gjenn-
omføre en rask og effektiv lokalisering og
utgravning av skredtatte. I Mammuts produktutvalg
finner du en rekke egnede søkestenger og spader.

Bruken av flyteredskap (airbag system) har vist
signifikant redusert sannsynlighet for å bli totalt be-
gravd, noe som kan øke sjansene for å overleve. 

Det anbefales på det sterkeste å ta med sambands-
utstyr eller mobiltelefon (dekning?) til varsling av
ulykker.

S/M-enheten dirigerer søkestangen, og søkestangen
dirigerer spaden.

l Punktsøk (søkestang)
l Markere
l Grave ut

Huskeliste for 
kameratredning

Avisninger for 
«kun lyd modus»

(Søk uten anvisninger 
i displayet) 

Finsøk

Grovsøk

Signalsøk:

Søkestrategi ved flere
redningsmenn

Søkestrategi 
for en redningsmann
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W-link rekkevidden påvirkes av terrengets og
kroppens evne å skjerme for signaler, skredets be-
skaffenhet samt posisjonen og avstanden til den
skredtatte. 
Det må derfor regnes med begrensninger på  
W-linkens rekkevidde.

9.4.3    Begravnings- og vitaltid

I et begravningstilfelle viser apparatet begravnings-
tiden og registrerer vitaldata.

Barryvox viser automatisk begravningstid, straks en-
heten ikke utsettes for store bevegelser. Du kan se
begravningstiden i timer og minutter samt tiden inn-
enfor begravningstiden der vitale data fremdeles
kunne måles. Visningen av begravningstid aktiveres
også når Barryvox er i ro utenfor et skred.

Ved å trykke på en valgfri tast i sendemodus, kan
du til enhver tid hente frem begravningsdataene for
de fem siste gangene enheten har vært stille. Til-
standene er nummerert:

-1      Siste stille tilstand

-2      Nest siste stille tilstand

-3      Tredje siste stille tilstand

-4      Fjerde siste stille tilstand

-5      Eldste stille tilstand

Den aktuelle rotilstanden er ikke nummerert.

Ved flere skredtatte skal sender/mottakeren til den
reddede slås av så raskt som mulig.

Begravningstid: 25 min

Vitaldata: 
hele begravnings tiden

Begravningstid: 47 min

Vitaldata: første 22 min
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9.4       Triagekriterier og vitaldata

9.4.1    Triage

I situasjoner med knappe ressurser (få redningsper-
soner) kan ikke alle skredtatte lokaliseres og graves
ut på samme tid. Det er spørsmål om i hvilken
rekkefølge  de skredtatte skal reddes. Skredtatte
med den høyeste overlevelsessjansen bør lokal-
iseres og graves ut først. Ved siden av enkle terr-
engvurderinger som for eksempel fall over klipper
osv, er særlig begravelsesdybde og vitaldata viktige
triagekriterier.

9.4.2    Vitaldataregistrering 

PULSE Barryvox® inneholder svært følsomme
sensorer (g-sensor) som registrerer kroppens
minste bevegelser, som for eksempel bevegelser
forårsaket av indre organer som hjerte og lunge.
Alle bevegelser innenfor en bestemt maksimal-
pauseperiode tolkes som livstegn. Den skredtatte
hører dermed til kategorien = høy overlevelses-
sjanse. Hos skredtatte som overlever de første 35
min, kan man anta at disse fremdeles kan puste i
skredet (luftlomme)og dermed har en høyere over-
levelsessjanse. Samtidig avtar registreringsmulig-
hetene for vitaldata på grunn av den generelle
nedkjølingen.
Skredtatte som har overlevd de første 35 minutt-
ene, hører inn under kategorien = høy overlev-
elsessjanse resten av begravningstiden.

Alle skredtatte som ikke er i besittelse av et ap-
parat som kan registrere vitaldata og de personer
der apparatet ikke kan registrere vitaldata, hører til
i kategorien = overlevelsessjanse ukjent. 
Dersom du bærer enheten i bukselommen er vi-
taldataregistrering ikke mulig grunnet svært
liten bevegelse.
De registrerte data vises både på den begravde en-
heten og overføres via W-link til redningsmennenes
mottakere.  

På grunnlag av listen over skredtatte bestemmer
redningspersonen i hvilken rekkefølge de lokal-
iseres og graves ut. Bruken av triagekriteriet vital-
data  reduserer begravningstiden til dem som hører
til i -kategorien. Dermed forbedres også den tot-
ale redningseffektiviteten.

Det er ikke mulig å gjøre en omfattende vurder-
ing av den skredtattes helsetilstand på grunnlag
av vitaldataene. Dataene erstatter ikke vurder-
inger gjort av medisinsk fagpersonell (lege).
Kun redningsmenn som er i besittelse av en
sender/mottaker med W-link signaloverføring,
har mulighet til å motta vitaldata. 
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9.5.2    Den skredtatte kan ikke treffes 
med søkestang

Dersom den skredtatte ikke kan treffes med
søkestang, settes søkestangen ned ca 1 meter over
punktet med den laveste avstandsanvisningen.
Under utgravningen skapes det dermed nok plass
til å gjennomføre nok et finsøk og punktsøk i ut-
gravningsområdet. Videre instruksjoner angående
søk og utgravning av skredtatte som ligger dypt
finnes i publikasjoner som beskriver «finsøk i
sirkel».
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9.5       Lokalisering med sender/mottaker 
og søkestang

Det er ikke mulig å gjøre en helt nøyaktig lokaliser-
ing kun ved hjelp av sender/mottaker. Begravnings-
dybde og orienteringen til den skredtattes kan raskt
fastslås ved hjelp av søkestang. Sett ned spaden
som orienteringshjelp der du oppnår korteste dis-
tansen til den skredtatte, eller der søkestangsym-
bolet på Barryvox vises. Ut fra dette punktet skal
det søkes med søkestangen vinkelrett på snøover-
flaten i en spiralformet søk.
Blir den skredtatte truffet av søkestangen, lar man
denne stå. Søkestangen er en ideell veiviser under
fremgravningen av den skredtatte. Begravnings-
dybde er også et triagekriterium. I situasjoner med
knappe ressurser behandles særlig dypt begravde
sekundært.

9.5.1    Flere redningspersoner 
under finsøk og punktsøk

Dersom det allerede er flere redningspersoner til-
stede når du arbeider med finsøket eller spiral-
formet søk med søkestang, så sett med en gang en
søkestangen 1 meter nedenfor det antatte funns-
tedet. Nå har du plass til å arbeide konsentrert med
å fullføre finsøk og punktsøk, mens de andre red-
ningsmennene kan begynne med utgravningen. I
det du har funn med søkestangen, fjerner du
hjelpestangen, slik at den V-formede snøtransport-
kanalen kan utvides
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9.7       Førstehjelp

Pasientvurdering ABC & livreddende førstehjelp

A    Airway
       Frigjør luftveiene (snø?)

B    Breathing
       Innblåsninger som nødvendig

C     Circulation
       Utfør hjerte/lunge redning som nødvendig

Strakstiltak for å holde pasienten i live:

➜ Alt etter ABC vurdering, fortsett hjerte/lunge
redningen

➜ Ved skredulykker må frie luftveier vies
spesiell oppmerksomhet!

➜ Beskytt mot ytterligere nedkjøling

➜ Gi varm drikke til pasienter man kan snakke 
med og som kan svelge 

➜ Beveg pasienten kun svært varsomt

➜ Transporter fortrinnsvis med helikopter

9.8       Varsling – ulykkesmelding

Innenfor denne håndbokens rammer er det ikke
mulig å gi en komplett liste over alle fjell- og heli-
kopterredningstjenester. Undersøk hvem som skal
varsles og skaff til veie de nødvendige telefon-
nummer og sambandsfrekvenser for kunne gjøre
dette.

Melding:

Hvem             –     er det som ringer?
Hva               –     har skjedd?
Hvor               –     er ulykkesstedet?
Når                –     skjedde ulykken?
Hvor mange   –     skadede? (hvilke skader), 
                            redningsmenn?
Vær                –     i ulykkesområdet?

Alpint nødsignal

Dersom det ikke kan varsles over telefon eller sam-
band, bør man forsøke å gjøre andre oppmerksom
på nødstilfellet ved bruk av det alpine nødsignal. 
«Vi trenger hjelp» 6x/minuttet
«Svar/ hjelp kommer» 3x/minuttet

Ved visuell kontakt med f.eks. helikopter:

Hjelp! Hjelp ikke
nødvendig!
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9.6       Utgravning av den skredtatte

Legg opp til en stor utgravningssektor, pass på luft-
lommen og unngå å tråkke på snøen over den
skredtatte. Skaff deg tilgang til siden for den skred-
tatte. Graving må øves på. Det er det som tar mest
tid. 

V-formet snøtransportkanal

➜ Posisjoner gravemannskapet i en «V» formet
oppstilling

➜ De to første redningspersonene står med en
spadelengdes avstand, alle andre redningsper-
soner står med to spadelengders avstand.

➜ V ens lengde:
• flate skredmasser: 2 x begravningsdybde
• Bratte skredmasser: 1 x Begravningsdybde

➜ Antall redningspersoner: 1 redningsperson pr
80 cm av V ens lengde

➜ Den første redningspersonen graver langsetter
søkestangen ned til den skredtatte.

➜ Mannskapet roterer regelmessig (ca hvert 4
min) med klokken på den som graver i front sin
kommando.

➜ Skjær ut blokker med spaden ved å tråkke på
spadens blad som holdes vinkelrett på snøover-
flaten. Skjær ut en bred "halvmåne" foran deg.
Plasser deg selv slik at du står ovenfor den
åpne enden av "V". Kutt den første halvmånen
uten å trekke til deg spadeskaftet. Når du kutter
den andre og påfølgende halvmåner ovenfor,
trekker du spadeskaftet forsiktig bakover slik at
det løsner blokker. Når du kutter den neste
halvmånen, arbeider du deg bakover mot
søkestangen. På denne måten slipper du å
tråkke på de ferdig kuttede blokkene. 

80 cm

VIDEOVIDEO
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10.2     Farevurdering

Kritiske nysnømengder
Er nysnømengden de siste 1 -3 dager:
10–20 cm ved ugunstige betingelser
20–30 cm ved middels betingelser
30–50 cm ved gunstige betingelser
bør man gå ut i fra at det i hvert fall er faregrad
 BETYDELIG

Ugunstige betingelser

➜ Sterk vind (> 50km/t)

➜ Lave temperaturer (< -8°C)

➜ Henget kjøres sjelden

Gunstige betingelser

➜ Svak vind

➜ Temperatur litt under 0°C

➜ Henget kjøres ofte

Utløsning av fellen ved tilleggsvekt menneske

Jo brattere og jo mer skyggefullt henget er, desto
større er sannsynligheten for å utløse et skred.
Sannsynligheten for en utløsning økes ved store
grupper uten avstand, korte svinger og fremfor alt
fall og hopp (over skavler) og andre sjokkartede be-
lastninger. Fra og med faregrad BETYDELIG er fjern-
utløsninger mulig, det vil si at personen som utløser
skredet, står mange meter unna flakskredets
bruddflate. Dette er særlig farlig i bunnen av heng
fordi vi kan sette hele henget over oss i bevegelse!

Husk: Glissen skog (der trærne står så langt fra
hverandre at det er lett å kjøre ski eller brett) be-
skytter ikke mot flakskred. Heller ikke fremstikk-
ende steinblokker hindrer flakskred i å løsne.

10.3     Tiltak

10.3.1  Elementære sikkerhetstiltak

Følgende elementære sikkerhetstiltak må over-
holdes uavhengig av faregrad:

➜ Sender/mottaker på SEND, sammen med
spade og søkestang

➜ Omgå områder med fersk vindtransportert snø

➜ Ta hensyn til endringer i temperatur 
i løpet av dagen, særlig om våren

➜ Løpende vurdering av forholdene under turen

Vurder også skredfaren om sommeren, særlig
rett etter snøfall. Anvend i så tilfelle hensiktsmess-
ige sikkerhetstiltak. 
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10.      Kort skredlære

Vi ønsker å gi deg noen elementære punkter innen-
for dette komplekse temaet. Vi anbefaler også at du
anskaffer deg en god grunnutdannelse og videreut-
danning innen temaet.

Flakskredet: En oppsatt felle

De fleste utøvere av vintersport forulykker i
flakskred utløst av deres egen tilleggsbelastning.
Snøens lagdeling er skjør. Flakskred ligner en opp-
satt felle: kommer vi borti utløseren, klapper fellen
sammen. Tenk på at et lite flakskred på 100 m3

veier rundt 25 tonn!

10.1     Gjenkjenning av faresignaler

Særlig kritiske værforhold

Skredfaren stiger svært raskt etter nysnø med
kraftig vind og kulde. Heng med fersk vindtrans-
portert snø er spesielt farlige! Disse snøansamling-
ene kan også oppstå i perioden etterpå ved
strålende vær med vind. Som spesielt farlig regnes
den første dagen  etter en nedbørsperiode. De
fleste ulykker skjer når en kaldfront med sterk vind
kommer med den etterlengtede nysnøen etter en
lengre godværsperiode uten nedbør. Med denne
værtypen kan nysnømengder på 10-20 cm føre til
en kritisk situasjon som kan vedvare flere dager.

Også ved rask og kraftig oppvarming (føn, regn) kan
skredfaren øke raskt, men avtar igjen ved den
etterfølgende avkjølingen.
Ved uregelmessig og svak snødekkeoppbygging er
faren vanskelig å gjenkjenne. Dette er ofte tilfellet
ved tynt snødekke tidlig på vinteren og i nedbørs-
fattige perioder.
Om våren, med våt storkornet snø (slusj), stiger
som regel skredfaren parallelt med dagsforløpet:
fra LITEN (om morgenen etter en klar natt) til BE-
TYDELIG om ettermiddagen.
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10.5     Skredfareskala

Generelt gunstige forhold.

Overveiende gunstige betingelser.
Varsomt veivalg i skredvarselets
nevnte himmelretninger og høyde
over havet.

Delvis ugunstige forhold. 
Erfaring med skredvurdering nød-
vendig. Unngå brattheng i hengret-
ninger og høyde som nevnes i
skredvarselet.

Ugunstige forhold.
Turer kun i middels bratt terreng
under 30 grader. Husk utløpsom-
råder.

Svært ugunstige forhold. 

�
LITEN

�
MODERAT

�
BETYDELIG

�
STOR

�
MEGET STOR

Generelt god stabilitet. 

I noen brattheng kun
moderat stabilitet.

I mange  brattheng
kun moderat til svak
stabilitet.

I de flest brattheng
kun dårlig stabilitet.

Generelt dårlig stabili-
tet.

Ingen.

Vanskelig å oppfatte.

Manglende alarmtegn.

Vom-lyder. Stedvis  naturlig
utløste skred.

Fjernutløsninger ved heng-
fot.

Naturlig utløste skred.

Fjernutløsninger

Mange naturlig utløste
skred og fjernutløsninger. 

Danger Level          Snowpack                         Typical Indications                Tours 
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10.3.2  Skåning av snødekket

Avlastningsavstand er et virkningsfullt tiltak for å
skåne snødekket. På vei oppover bør denne være
ca. 10 m, på vei ned, grunnet den større belast-
ningen, ca 30-50 m.
Spesielt utsatte steder bør kjøres en og en. Skån
snødekket ved å kjøre lange svinger. Unngå hopp!

10.3.3  Forholdsregler i terrenget – avstå 
           (Elementær reduksjonsmetode, W. Munter)

Faregrad            kjørbar bratthet
2-moderat          mindre enn 40 grader
3-betydelig         mindre enn 35 grader
4-stor                 mindre enn 30 grader

•     Brattheng uten spor (>30 grader):
       ➜ avlastningsavstand minimum 10 meter 
•     Utenfor de hengretninger og høyder som 
       beskrives i skredvarselet
       ➜ som regel en faregrad lavere. 
•     Rett utenfor de hengretninger og høyder som 
       beskrives i skredvarselet
       ➜ Gå ikke til grensen!

10.4     Skredvarslingstjenester

Aktuell informasjon om alle skredvarslingstjenester
(for hele verden) finner du på hjemmesiden
www.avalanche.org (verdensomspennende) og 
www.avalanches.org (Europa).

Eksempel:
 svart = Betydelig    

→ hvit ≈Moderat0081 m

N
3

http://www.avalanches.org
http://www.avalanche.org
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