
Brukerhåndbok
Referansehåndboken finner du under: 
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Hovedkontor:
Mammut Sports Group AG
Birren 5
5703 Seon, Schweiz
Tel. +41 (0)62 769 81 81
info@mammut.ch

Nord Amerika:
Mammut Sports Group Inc.
458 Hurricane Lane, Suite 111
Williston, VT 05495
Tel. +1 800 451 5127
info@mammutusa.com

Din Barryvox beskytter deg ikke mot skred!
Som utøver av utendørs aktiviteter må du arbeide intensivt med skredforebyggende tiltak og
planlegge turene grundig. Kameratredningen – det eneste middel dersom ulykken skulle være
ute – må øves ofte.

Tekniske data Digitalapparat med 3 antenner/sendefrekvens 457 kHz/maksimal rekkevidde:
> 60 m / søkestripebredde:50 m / W-link kommunikasjonskanal / batterier: Alkaline: 3xAAA
1,5 volt / Batterilevetid:typisk 250 t SEND min. 200 t SEND, fulgt av 1 t SEARCH / størrelse:
113 x 75 x 27 mm / vekt: 210 g (inkl. batterier). Type/modell: ELEMENT Barryvox® A10010-
10000 (W-Link 868 MHz), A10012-10000 (W-Link 915 MHz), A10013-10000 (W-Link av). 
Tekniske endringer forbeholdes.

Barryvox sørvissteder, registrering og tilleggsinformasjon 
Ytterligere henvisninger angående kameratredning, skredlære, registreringen av din Barryvox
og  offisielle Barryvox sørvissteder finner du på www.mammut.ch/Barryvox

Følgende dokumenter finnes for Barryvox sender/mottakere 
www.mammut.ch/BarryvoxManual:

• Barryvox Legal and Regulatory Guide
• Barryvox Nødplan
• Barryvox brukerhåndbok
• Barryvox referansehåndbok
• Barryvox Application Safety Guide

Det er høyst nødvendig, at du leser denne viktige sikkerhetsinformasjonen. Øv bruk av enheten
før du beveger deg inn i skredutsatt terreng. 

© Copyright by Mammut Sports Group AG og Genswein. Alle rettigheter forbeholdes.



Førstegangsbruk
Batterier, bruk og veldikehold

Bruk utelukkende alkaline batterier (LR03/ AAA) av samme type. Sett alltid inn 3 nye batterier
av samme type. Bruk aldri oppladbare batte rier, og bytt alltid ut alle batterier samtidig. Ved
lagring eller dersom enheten ikke brukes på lang tid (sommer), skal batteriene tas ut. 

Behandle din Barryvox varsomt. La den ikke falle i bakken og unngå mekaniske slag.

Unngå at det befinner seg andre elektroniske apparater
(f.eks mobiltelefoner, samband, hodelykter, kamera)
metalldeler (f.eks lommekniver, magnetknapper) eller en
annen S/M enhet i umiddelbar nærhet av en påslått
sender/mottaker.

For å overprøve funksjonsevnen anbefales det på det
sterkeste å sende den til et offisielt Barryvox servicested
til en funksjonstest hvert 3. år. Trykk på sidetasten når
du er inne på menyen for å finne ut når neste kontroll se-
nest bør gjennomføres.

Lim nødplanen på batterilokket på baksiden av enheten.

Bæresystem og bæremåter

Uavhengig av bæremåte skal enhetens forside (display) alltid vende mot kroppen!

Bæresystem (anbefalt bæremåte)

Bæresystemet festes utenpå det innerste plagget før turen begynner (som vist på figuren) og
bæres på kroppen under hele turen. S/M enheten alltid være dekket av et klesplagg. Enheten
plasseres i bæresystemet som vist på figuren. Ved hjelp av håndløkkens røde karabiner vil den
alltid være forankret i bære systemet.

Bæremåte i bukselomme
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 denne gjen-
nom beltet.
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Før en gruppe forlater sitt oppholdssted, må enheten til alle
medlemmer av gruppen sjekkes. Gruppemedlemmene setter
sin sender/mottaker i sendemodus. Gruppelederen setter sin
sender/mottaker på «gruppetest» ved å trykke på sidetasten
i løpet av de første 5 sekundene etter å ha slått enheten over
fra OFF til SEND. 

Nå tester gruppelederen enheten til hver av gruppe -
medlemmene: Testen er tilfredsstillende dersom gruppe -
lederen hører tydelige pipetoner når hver enkelt deltaker
testes.

Testavstanden er 1m. Avstanden mellom deltakerne er
2m. Disse avstandene må ikke være mindre. Avstands-
advarsel vises ved blinkende avstandsanvisning og en
varseltone. 

Dersom din ELEMENT Barryvox® oppdager at den kontrollerte
enhetens sendefekvens avviker fra normforskriften, vises
advarselen «E6». Gjenta i dette tilfellet testen med 5m mellom
delta kerne, for å kunne identifisere den ødelagte senderen.
Slike enheter må kontrolleres/ repareres av produsenten.

Når enheten til alle gruppemedlemmene er testet, er gruppe -
testen ferdig. Gruppelederen slår nå sender/ mottakeren sin
over i sendemodus. 

Hvordan løse problemet:
Dersom det ikke høres noen pipetone på den angitte 
testavstanden, må man ikke bruke den testede enheten. 
1.  Kontroller at enheten står på SEND.
2.  Bytt batterier.
3.  La enheten testes av produsenten.

Hovedbryter OFF / SEND / SEARCH

Slå på enheten / Selv- og batteritest

Enkel gruppetest (GROUP CHECK)
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OFF -> SEND SEND -> OFF

OFF SEND SEARCH
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OFF SEND SEARCH

SEND -> SEARCH SEARCH -> SEND

Under oppstarten gjennomfører enheten en selvtest. Feiler selvtesten,
blir det vist en feilmelding i 20 sekunder, og du advares ved en akustisk
alarm. Dersom batterikapasiteten er mindre enn 20% eller batterisymbolet
vises, må batteriene byttes så raskt som mulig!

Sendemodus (SEND)
Sendemodusen er normal driftsform i upreparert terreng eller i alle andre
situasjoner der det er fare for skred. Når enheten går over i sendemodus,
bekreftes dette alltid med en trippeltone. Hver sendte signalimpuls blir
overvåket. Når testen er tilfredsstillende, blinker den røde SEND kon-
trollampen. LCD anvisningen blir automatisk slått av i sendemodus. 

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

Personlig redningsutstyr:

S/M  (sender/mottaker) + Spade + Søkestang

Bruker man i tillegg Mammut eller Snowpulse Airbag økes sjansen for at man holder seg på snøo-
verflaten og dermed reduseres risikoen ved en fullstendig begravning.

GROUP
CHECK SEND
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Markere

Flere skredtatte
Fortsett å søke etter andre skredtatte, etter
først å ha markert de som allerede er fun-
net.

«Nødplan»

Nødplanen (klistremerke på enhetens bakside) gir
en oversikt over de mest elementære tiltak som si-
krer en tilfredsstillende kameratredning. 
Fremgangsmåten må tilpasses situasjonen.

1. Skaff deg oversikt

2. Alle S/M enheter som ikke trengs i søket slås
AV/OFF 

3. Minimum en redningsmann søker straks med
øyne, øre og S/M utstyr 

4. S/M søk avsluttet: alle S/M enheter på SEND

5. Utgravning – Førstehjelp – Varsling

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

«Landing»: 
Sender/mottaker på
 snøoverflaten, langsom
 forflyttning, høy søkepresisjon

Signalsøk

• Søk systematisk over skredområdet.

• Under det signalsøket konsentrerer
redningsmannen seg visuelt om å
oppdage synlige gjenstander på skre-
doverflaten. Første signal gjenkjen-
nes ved en tydelig dobbelttone.

Optimalisering av rekkevidde.

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

Grovsøk

• Arbeid rolig og konsentrert med enheten.
Unngå brå bevegelser. 

• Hold enheten i horisontal posisjon foran deg.
• Legg merke til avstands- og retningsanvisninger.

• Beveg deg i den retningen pilen peker.

• Dersom den anviste avstanden øker ( ), fjerner
du deg fra den skredtatte. Fortsett søket i mot-
satt retning.

• Jo nærmere du kommer den skredtatte desto
langsommere og mer konsentrert må du be-
vege deg.

Finsøk
Hold enheten direkte over snøoverflaten. Fortsett
søket på en rett linje, til du finner punktet med den
laveste avstandsanvisningen og sett ned spaden
som orienteringshjelp for søkespiralen. 

Punktsøk
Den nøyaktige lokaliseringen gjøres med søkestang. 
Marker den skredtatte først når den savnede er funnet med søkestang.
Blir den skredtatte truffet av søkestangen, lar man denne stå.

For å 3-markere trykker du en sidetasten. 

Hold ikke Barryvox nede ved snøoverflaten når du gjør dette.

FORSVINNINGSPUNKT

FORSVINNINGS-
PUNKT 

UKJENT 

FORSVINNINGS-
PUNKT 

UKJENT

FLERE REDNINGSMENN EN REDNINGSMANN

Søk

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

Automatisk tilbake til send  

Søk – stopp

Enheten tilbake til sende -
modus uten brukers inn-
grepen etter 8 minutter.
Før dette skjer, varsles det
med en alarm. Man har da
30 sekunder på seg til å

trykke sidetasten og forhindre at enheten slår
seg over til SEND.
I tilfelle etterskred, der redningsmenn begraves,
muliggjør denne funksjonen at man kan benytte
sender/mottakere for å finne disse.

Ved søk etter flere
skredtatte kan det oppstå
signaloverlapping som gjør
det umulig å analysere
signalet til den skredtatte.
Dersom en signaloverlapp-

ing vedvarer flere sekunder, må redningsmannen
avbryte  søket et lite øyeblikk for ikke å forlate
den optimale søkeretningen. ELEMENT Barryvox®

henviser til denne nødvendige pausen når
«Stopp»-symbolet vises i displayet. Bli da
stående inntil «Stopp»-symbolet blir borte, og du
kan fortsette søket.
+ symbolet viser at det finnes signaler fra flere
skredtatte som ikke kan skilles entydig fra
hverandre, og dermed ikke kan vises i listen over
skredtatte. Skru av sender/motakeren til de som
er funnet så raskt som mulig for å lette
signalseparasjonen. 

«Flyplassen kan ses»:
Tydelig hastighetsreduksjon 

Søk med sender/mottaker kan 
sammenlignes med landingen til et fly!

Signalsøk Finsøk Punktsøk Markering & søk

etter flere skredtatte 

Grovsøk



Utgravning
Utgravning av den skredtatte

Legg opp til en stor utgravningssektor, pass på luftlomma og unngå å tråkke på snøen
over den skredtatte. Skaff deg sideveis tilgang til den skredtatte.

V-formet snøtransportkanal:

• V-formet oppstilling av gravemanskaper

• De to første redningsmennene står med en spadelengdes
avstand, alle andre redningsmenn står med to
spadelengders avstand. 

• V�ens lengde:

· flate skredmasser: 2x begravningsdybde

· bratte skredmasser: 1x begravningsdybde

• Antall redningsmenn: 1 redningsmann pr 80 cm av V�ens
lengde

• Den første redningsmannen graver langsetter søkestangen
ned til den skredtatte

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

• Stikk ut blokker i snøen med spaden ved å tråkke på
spadebladet som står med rett vinkel på overflaten. Bruk
et halvmåneformet kuttemønster. Arbeid med blikket rettet
mot den åpne delen av V�en, stikk ut den første halvmånen
uten å trekke bakover med spadeskaftet. Ved den andre
og alle andre halvmåner kan blokkene brekkes løs med ett
lett trekk i spadeskaftet etter hvert stikk. Flytt deg bakover
mot søkestangen for å stikke ut neste halvmåne, dermed
tråkker du ikke på blokkene du allerede har stukket ut.

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

90°

80 cm


