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Amigo
Den bærbare vådliggeralarm

Designet af Rodger

Bærbar vådliggeralarm

Amigo-vådliggeralarm giver barnet en ekstra hjælpende hånd til at blive tør. Amigo
er lille og let, så den er nem at have på. Amigo-vådliggeralarm fås i tre forskellige
udgaver.

Behandling mod senge- og buksevædning
Amigo-vådliggeralarmen er specielt udviklet til at behandle senge- og buksevædning.
Alarmsystemet kan for eksempel sættes fast på tøjet ved hjælp af en klemme. I
tilfælde af urinlækage, vibrerer Amigo og/eller giver et lydsignal, så barnet ved, at
det har urineret og skal gå på toilettet.

De tre typer Amigo-vådliggeralarm er:
- Trådløs Amigo
Den første udgave af Amigo er trådløs og har en medfølgende sender. Den trådløse
Amigo anvendes sammen med Rodger Sensor Pants. Dette sikrer den ultimative
comfort. Senderen sættes fast på underbukserne med trykknapper. Amigo
alarmerer, når der kommer tis i sensorunderbukserne.
- Amigo-knappen
Med den anden udgave følger Rodger kablet og den kan bruges i kombination med
Rodger Sensor Pants. Kablet fæstnes til sensorunderbuksernes trykknapper. Amigoknappen er nem at anvende og har en god forbindelse.
- Amigo-klemmen
Den tredje udgave har et medfølgende kabel med klemme. Denne klemme sættes
fast på ydersiden af almindelige underbukser. Lige så snart der kommer tis i
bukserne i samme højde som klemmen, alarmerer Amigo. Amigo-klemmen er en
prisvenlig løsning til problemer med senge- og buksevædning.
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Specifikationer:
-

Vægt: 144 gram
Diameter Amigo: 6 cm
Kabel: 77 cm (uden klemme)
Klemme: 3x1,5 cm
Batterier: 2x AAA
Indgangsspænding 2.0 – 2.4V
Alarm- og vibrationsfunktion

Helpdesk:
E-mail: info@rodger.nl
Telefon: +31(0)541-351449 på hverdage fra 9 til 16.30

Kontakt:
Rodger BV
Langakker 5c
5371EV Ravenstein
The Netherlands

Garanti:
Rodger yder to års garanti, fra køber modtager enheden, på produktionsfejl og brud
eller fejl ved normal brug – efter vores skøn.

Denne garanti dækker ikke skade forårsaget af uagtsom handling eller manglende
overholdelse af instruktionerne i den angivne manual.
Garantien er kun gyldig, hvis du er den oprindelige køber og har kvittering og
købsbevis. Garantien er ikke gyldig, hvis enheden er blevet repareret af tredjepart.
Rodger forbeholder sig retten til at ændre specifikationer og garanti uden
forudgående varsel.
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Kort manual til trådløs Amigo:
Indhold

• 2x AAA-batterier
• 1 x CR2032 batteri
• 1 x kort manual
• 1 x Rodger Amigo
• 1 x sender
• Kalender + ark med klistermærker
• Lille skruetrækker
• Advarselshæfte
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Installation:

Skru løs

Åbn dækslet

Batteriets
placering

STOP/VÆLG
ALARM

Funktioner
LED
OP
NED
VÆL

PÅ

4 sek.

TIL

Af/på

LED-lys og vibrationer
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Forbind kontakterne
med metal

3 sek.

Parring:
tryk + og – samtidig

Lydstyrke
Vælg
melodi
OP
NED
VÆLG

Lyd/vibration

Fremstillet under ISO9001.
Udviklet i Holland.
2 x AAA-batterier medfølger.

STOP/VÆLG
ALARM
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Kort manual til Amigo-knappen
Indhold:
•

2x AAA-batterier

•

1 x kort manual

•

1 x Rodger Amigo

•

1 x Rodger kabel

•

Kalender + ark med klistermærker

•

Lille skruetrækker

•

Advarselshæfte

Installation:

STOP
STOP

LED
LED

Vo

OP
OMHOOG

Vo

NED
OMLAAG
VÆLG
SELECTEER

Knapper og indikationer
1. Status-LED
2. Lydstyrke op knap (UP)
3. Lydstyrke ned knap (DOWN)
4. Vælg/auto knap (SEL)
5. Stop/vibration/lydknap (STOP)

lu
+ me

lu
- me

Se

le

ct
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Trin 1

Knapper og indikationer

2 alkaline AAA batterier på 1,5V.

Trin 2
Luk batteridækslet når opsætningen er klar.

Trin 3

Tilslut til undertøj
• Tænd for Amigo.
• Sæt klemmen med kablet i.
Kabeludgaven af Rodger undertøj
• Sæt knappen med kablet på Rodger undertøjet og tag Amigo på.
Kabeludgaven af universalundertøj
• Sæt klemmen med sensor på undertøjet og tag Amigo på.
• Hvis alarmen lyder, så tryk (STOP)-knappen med det samme for at standse
alarmen.
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Kort manual til Amigo-klemmen
Indhold:
• 2x AAA-batterier
• 1 x kort manual
• 1 x Rodger Amigo
• 1 x Rodger kabel
• Kalender + ark med klistermærker
• Lille skruetrækker
• Advarselshæfte

Installation:
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