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Din Barryvox kommer inte att skydda dig mot laviner!
Som en vintersport utövare måste du överväga alla tänkbara lavinförebyggande åtgärder samt
planera dina turer noga. Kamraträddning – din enda möjlighet vid olycka – måste tränas ofta.
Barryvox Service Centers, registrering och tillägsinformation
Ytterligare hänvisningar angående kamraträddning, lavinkunskap, registrering av din Barryvox
och Barryvox officiella Service Centers hittar du på: www.mammut.ch/Barryvox
Följande dokument finns för Barryox transceivers www.mammut.ch/BarryvoxManual
• Barryvox Legal and Regulatory Guide
• Barryvox Nödplan
• Barryvox Användarhandbok
• Barryvox Referenshandbok
• Barryvox Application Safety Guide
Det är högst nödvändigt att du läser denna viktiga säkerhetsinformation.
Öva med enheten innan du ger dig ut i lavinterräng.
© Copyright by Mammut Sports Group AG och Genswein. Alla rättigheter förbehållna
Tekniska data: Digitalenhet med 3 antenner / Sändningsfrekvens: 457 kHz / Maximal räckvidd:
> 60 m / Sökbredd korridorer: 50 m / W-link kommunikation / Alkaline batterier: 3xAAA 1,5
volt / Batteritid: typiskt 250 tim SEND, minst 200 tim SEND följt av 1 timme i SEARCH läge /
Storlek: 113 x 75 x 27 mm / Vikt: 210 g (inklusive batterier). Typ/modell: ELEMENT Barryvox®
A10010-10000 (W-Link 868 MHz), A10012-10000 (W-Link 915 MHz), A10013-10000 (W-Link
av). Reservation för tekniska ändringar.

Användarhandbok
Referenshandboken hittar du på:
Huvudkontor:
Mammut Sports Group AG
Birren 5
5703 Seon, Schweiz
Tel. +41 (0)62 769 81 81
info@mammut.ch

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

www.mammut.ch/BarryvoxManual

Inställningar och bärsystem

På turen

Batterier, handhavande och underhåll

Personlig räddningsutrustning:

Enkelt grupptest (GROUP CHECK)

Använd endast alkaline batterier (LR03/AAA) av samma typ. Sätt alltid in 3 nya batterier av samma
typ. Använd aldrig uppladdningsbara batterier och byt alltid ut alla batterier samtidigt. När
enheten inte används under en längre period (sommar), ta ur batterierna.

Transceiver + Spade + Sond

Innan en grupp ger sig iväg, måste alla transceivers i gruppen
kontrolleras. Gruppmedlemmarna sätter sina transceivers i
SEND-läge. Gruppledaren sätter sin transceiver på «Grupptest» genom att slå enheten från OFF till SEND och trycker
sedan på valfri sidoknappen under de första 5 sekunder.
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För att försäkra sig att transceivern fungerar korrekt är
det starkt rekommenderat att skicka enheten för funktionstest vart 3:e år till ett Officiellt Barryvox servicecenter som är listad på insidan av omslaget. Tryck på
-knappen under avstängning för att visa rekommenderat datum för nästa kontroll.
Sätt fast Nödplanen på baksidan av batteriluckan.

Manöverknapp OFF / SEND / SEARCH

OFF

SEND

SEARCH

OFF -> SEND

SEARCH

OFF

SEND

OFF

SEARCH

SEND

SEARCH

SEND -> SEARCH

SEARCH -> SEND

Nu testar gruppledaren varje gruppmedlems enhet: Testet är
tillfredsställande, om gruppledaren hör tydliga piptoner
när varje deltagare testas.
Testavståndet är 1m. Avståndet mellan deltagarna är 2m.
Dessa avstånd får inte vara mindre.

SEND -> OFF

Uppstart / själv- och batteritest
Under uppstartsfasen gör enheten ett självtest. Om självtestet misslyckas, visas ett felmeddelande i 20 sekunder tillsammans med en analog
signal. Om batterikapaciteten går ner under 20% eller om batteri symbolen
tänds, måste batterierna bytas ut snarast möjligt!

Oavsett placering av enheten, skall displayen alltid vara mot kroppen!

Bära transceivern i en ficka
Om du bär Barryvox i en byxficka, måste dragkedjan vara stängd under hela turen. Om möjligt
fäst säkerhetsremmen på byxorna eller haka fast den runt ditt bälte.

SEND

Försäkra dig alltid om att reglaget fastnar mekanisk för att inte en ofrivillig omställning sker.

Bärsele och bärsystem
Bärsele (Rekommenderat sätt att bära transceivern)
Bärselen placeras ovanpå innersta klädlagret, tag på den innan du påbörjar din tur (se illustrationen på bottenplattan av bärselen) och ha den på under hela turens gång. Transceivern skall
alltid vara täckt av ett lager kläder. Enheten skall alltid vara förankrad i bottenplattan av bärselen med hjälp av den röda kroken på säkerhetsremmen.

OFF

OFF
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Undvik att ha andra elektroniska enheter (t ex. mobiltelefoner, radioapparater, pannlampor, kamera), metallobjekt (fickknivar, magnetiska knappar) eller andra
transceivers nära din transceiver när den är i aktiv.

SEARCH

Hantera din Barryvox med försiktighet. Tappa den
inte på marken och undvik mekaniska stötar.

Om du dessutom använder Mammuts eller Snowpulse Airbag System ökar chanserna att hålla dig
på ytan och vilket avsevärt minskar risken att bli helt begravd.

Sändläge (SEND)
Sändläget är det normala läget utomhus eller i alla andra situationer
när det föreligger risk för laviner. Varje gång som SEND läget aktiveras,
kommer det att bekräftas med tre pipsignaler.
Alla signaler testas individuellt. När testet är godkänt konfirmeras detta
med en blinkning i den röda SEND-lampan. LCD-displayen stängs av
automatiskt i SEND-läget.

Om din ELEMENT Barryvox® upptäcker att den utsända frekvensen på den testade enheten inte är inom de fastställda
normer, kommer varningsmeddelande «E6» visas. I detta fall,
skall testet genomföras igen med 5 meters avstånd mellan
deltagarna för att identifiera den felande sändaren. En sådan
enhet skall kontrolleras/repareras av dess tillverkare.
När alla gruppmedlemmars enheter är testade, är grupptestet
färdigt. Gruppledaren slår över sin enhet till SEND genom att
trycka in valfri knapp på sidan.
Problemlösning:
Om ingen ton hörs inom den indikerade räckvidden skall den
inte användas.
1. Kontrollera att enheten är inställd på SEND
2. Byt batterier
3. Se till att enheten kontrolleras av tillverkaren
GROUP
CHECK

SEND

Sök
«Nödplan»

Signalsök

Nödplanen (klistermärke på baksidan av enheten)
beskriver kortfattat de grundläggande stegen för
en lyckat kamraträddning. Beroende på den aktuella situationen, måste räddningsförfarandet anpassas.

• Sök igenom lavinkäglan systematiskt.

1. Skaffa dig en översikt.
2. Alla transcivers som ej behövs i sökning slås
AV/OFF
3. Minst en räddare söker med synen, hörseln
och transceiver samtidigt
4. När transceiversöket avslutats:
sätts alla transceivers på SEND
Sök med transceiver kan liknas med
landningen av ett flygplan!

«Avstånd till målet stor»:
Hög sökhastighet,
låg sökprecision

Enheten kommer automatiskt, utan användarens inverkan, återgå från SEARCH
till SEND efter 8 minuter.
Före omkopplingen kommer enheten att larma.
Återgången kan undvikas om knappen trycks in
inom 30 sekunder efter larmet.
Om en räddare skulle blir begravd i en andra
lavin, kommer denna funktionatt göra det möjligt
att finna dem med hjälp av transceiver.

SIST SEDDA PUNKT

• Under signalsöket, söker räddaren
samtidigt visuellt av lavinkäglan efter
kroppsdelar eller objekt som sticker
upp genom snöytan. Första signalen
känns igen på tydlig dubbelsignal.
Optimering av räckvidden
SIST SEDDA PUNKT
OKÄND

För att optimera räckvidden, rotera enheten långsamt i alla axlar. Håll enheten
med högtalaren mot örat vid sidan av
huvudet.

SIST SEDDA PUNKT
OKÄND

Sök-stopp

5. Utgrävning – Första hjälpen – Larm
ENSAM RÄDDARE

Markera

Signalsök

Automatisk återgång till SEND
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Grovsök

«Flygplatsen kan ses»:
Tydlig sänkning av
hastighet

«signal»
SÖK ORGANISATION: HÄNDELSESTYRD, HÖG OCH TYDLIG KOMMUNIKATION
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Finsök

Sondning

«Landning»:
Transceiver på snöytan,
långsam förflyttning,
hög sökprecision

«finsök»

Markering och sök
efter flera

«träff med sond»

FLERA RÄDDARE

Grovsök
• Hantera enheten på ett lungt och koncentrerat
sätt. Undvid hastiga rörelser.
• Håll enheten horisontellt framför dig.
• Titta på distans och riktningsinformationen på
displayen.

• Gå i riktningen som anges av pilen.
• Om distansen ökar ( ) går du ifrån den saknade. Fortsätt söka i den motsatta riktningen.

• Ju närmare du kommer den saknade ju långsammare och mer koncentrerat skall dina
rörelser vara.

Finsök

Sondning

Under finsöket hålls transceivern strax ovanför
snöytan. Fortsätt sökningen på en rät linje, tills du
finner punkten med den lägsta avståndsanvisningen och sätt ner spaden på den punkten som visuell startpunkt för den spiralformade sondningen.

För att få den exakta position använder du sond. När den saknade träffas av sonden skall sonden lämnas på kvar i snön.
Använd inte Markera funktionen förrän den exakta positionen
bekräftats av en sond-träff.

Flera begravda
Fortsätt söka vidare efter andra saknade
objekt, genom att markera de som tidigare
hittats.

Vid sökning efter flera
(multipla) begravda kan
signalerna överlappa varandra vilket gör det omöjligt att analysera signalen
för varje saknad individ.
Räddaren måste då tillfälligt stanna upp i sökprocessen, för att undvika avvikelse från den optimala sökvägen. ELEMENT Barryvox® kommer att
indikera avbrottet genom att visa en «Stopp» symbol. Stå stilla och rör dig inte tills ordet «Stopp»
försvinner, då du kan fortsätta att söka.
+symbolen visar att det är signaler på begravda
som ej kan isoleras och lägga i listan på saknade. Stäng av transceiver på de offer som blivit
uppgrävda så fort som möjligt för att förenkla
isoleringen av de resterande signalerna.

Räddning
Utgrävning av begravd objekt
Grävning skall också tränas, eftersom det är det mest tidskrävande. Hugg ut block av
snö med spaden.
V-formade snötransportband:
• Positionera grävarna i en «V» formation
• De två första räddningsarbetarna står med en spadlängds
avstånd, alla övriga räddare står med två spadlängders
avstånd.
• Längden på «V»:
· plan terräng: 2x begravningsdjupet
· brant terräng: 1x begravningsdjupet
• Antal räddare: 1 per 80 cm av längden på «V»
• Räddare i toppen av «V» gräver direkt mot sonden ned till
den saknade
• Grävarna roterar frekvent (ex. varje 4 minut) klockvis på
kommando av den räddare som är på toppen av «V»
• Hugg ut snöblock med spaden genom att kliva på spaden
som hålls vinkelrätt mot snön. Använd ett halvmåneformat
gräv mönster. Ställ dig själv, tittandes på en öppna änden
av «V»formationen, hugg fram den första halvmånen utan
att dra i spadskaftet. När du gör den andra och efterföljande halvmånar dra spadskaftet försiktigt mot dig efter
du har huggit ut blocken så att de hoppar ut. För att hugga
nästa halvmåne ta ett steg tillbaka mot sonden, eftersom,
du då inte kliver på de huggna blocken.
Vid laviner med flera (multipla) saknade skall transceivern på den uppgrävda stängas av snabbt som möjligt

80 cm

90°

