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Amigo
Den bærbare sengevætingsalarm

Designet av Rodger

Bærbar sengevætingsalarm

Amigo-sengevætingsalarm gir den hjelpende hånden som barnet trenger for å holde
seg tørr. Amigo er liten og lett, slik at den kan fraktes lett. Amigo-sengevætingsalarm
er tilgjengelig i tre ulike varianter.

Behandling av senge- og buksevæting
Amigo-sengevætingsalarm er utviklet for å behandle senge -og buksevæting.
Alarmsystemet kan for eksempel festes til klærne ved hjelp av en klemme. Ved
urinlekkasje vil Amigo vibrere og/eller gi et lydsignal slik at barnet vet at han/hun
har urinert og trenger å gå på toalettet.

De tre ulike variantene av Amigo-sengevætingsalarm er:
- Trådløs Amigo
Den første varianten av Amigo er trådløs og blir levert med en sender. Den trådløse
Amigo brukes i kombinasjon med Rodger Sensor Pants. Dette sikrer fullstendig
komfort. Senderen er koblet til knappene på sensorbuksene. Amigo utløses når urin
kommer i kontakt med sensorbuksene.
- Amigo-knappen
Den andre varianten kommer med en Rogder-kablen og kan bli brukt i kombinasjon
med Rodger Sensor Pants. Ledningen kobles til knappene på sensorbuksene. Amigoknappen er enkel å bruke og kobles enkelt opp.
- Amigo-klemmen
Den tredje varianten kommer med en kabel med klemme. Klemmen kobles til
utsiden av ditt eget undertøy. Så snart urin kommer i kontakt med buksene ved
klemmens høyde går alarmen til Amigo av. Amigo-klemmen er en økonomisk
løsning for senge- og buksevæting.
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Spesifikasjoner:
-

Vekt: 144 gram
Amigo diameter: 6 cm
Ledning: 77 cm (uten klemmen)
Klemme: 3x1,5 cm
Batterier: 2x AAA
Inngangsspenning 2.0 - 2.4V
Alarm- og vibrasjonsfunksjon

Kundeservice:
E-post: info@rodger.nl
Telefon: +31(0)541-351449 på virkedager fra 09.00 til 16.30.

Kontakt:
Rodger BV
Langakker 5c
5371EV Ravenstein
Nederland

Garanti:

Rodger har 2 års garanti fra kvittering blir utstedt. Garantien dekker produksjonsfeil,
defekter eller ødeleggelser og feil ved normal bruk. Garantisaker vurderes av oss.
Garantien dekker ikke skader som skyldes uaktsomhet eller ved brudd på
instruksjonene fra manualen.
Garantien er kun gyldig om du er den som kjøpte produktet og kan fremvise
kvittering og bevis på transaksjon. Garantien gjelder ikke om produktet har blitt
reparert av tredjepart. Rodger forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og
garanti uten å informere om dette først.
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Kort manual for trådløs Amigo
Innhold

• 2x AAA-batterier
• 1x CR2032 batteri
• 1x kort manual
• 1x Rodger Amigo
• 1 x sender
• Kalender + ark med klistremerker
• Liten skrutrekker
• Advarselshefte
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Installasjon:

Ta ut skruene

Åpne lokket

Batteriplassering

STOP/
VELG ALARM

Funksjoner
LED
OPP
NED
VELG

PÅ

4 sek.

AV

Av/på

LED-lys og vibrasjon
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Koble til kontakter
med metall

3 sek.

Paring:
trykk + og - samtidig

Volumkontroll
Velg melodi
OPP
NED
VELG

Lys/vibrasjon

Produsert under ISO9001
Utviklet i Nederland
2 x AAA-batterier inkludert

STOP/
VELG ALARM
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Kort manual for Amigo-knappen
Innhold:
• 2x AAA-batterier
• 1x kort manual
• 1 x Rodger Amigo
• 1 x Rodger kabel
• Kalender + ark med klistremerker
• Liten skrutrekker
• Advarselshefte

Installasjon:

STOPP
STOP

LED
LED
OPP
OMHOOG
NED
OMLAAG
VELG
SELECTEER

Knapper og indikasjoner
1. Status-LED
2. Volum opp knapp (UP)
3. Volum ned knapp (DOWN)
4. Velg/auto-knapp (SEL)
5. Stopp/vibrasjon/lydknapp (STOP)

Vo

lu
+ me

Vo

lu
- me

Se

le

ct
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Steg 1

Sett inn batterier

2 alkaline AAA-batterier av 1,5V.

Steg 2
Lukk batterilokket når installasjonen er ferdig.

Steg 3

Koble til undertøyet
• Skru på Amigo
• Plugg inn klemme-ledningen
Kableversjon av Rodger undertøy
• Koble til knappeledningen på Rodger-undertøyet og anvend Amigo.
Kableversjon av undertøyet
• Klem fast sensoren til undertøyet og anvend Amigo.
• Hvis alarmen går, trykk kort på (STOP)-knappen for å stoppe alarmen.
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Kort manual for Amigo-klemmen
Innhold:
• 2x AAA-batterier
• 1 x kort manual
• 1 x Rodger Amigo
• 1 x Rodger kabel
• Kalender + ark med klistremerker
• Liten skrutrekker
• Advarselshefte

Installasjon:
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