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Amigo
Det bärbara sängvätningslarmet

En design av Rodger

Bärbart sängvätningslarm

Amigo-sängvätningslarm erbjuder barnet en extra hjälpande hand som behövs för
att bli torr. Amigo är liten och lätt så att den kan bäras med lätthet. Amigosängvätningslarm finns i tre olika varianter.

Behandling av säng- och byxvätning
Amigo-sängvätningslarm har utvecklats speciellt för behandling av säng- och
byxvätning. Larmsystemet kan till exempel fästas på kläder med hjälp av en klämma.
Vid vätning utlöser Amigo en vibration och/eller ljudsignal, så att barnet vet att
han/hon har urinerat och måste gå på toaletten.

De tre varianterna av Amigo-sängvätningslarm är:
- Trådlös Amigo
Den första varianten av Amigo är trådlös och levereras med en sändare. Den
trådlösa Amigon används tillsammans med Rodger Sensor Pants. Detta garanterar
ultimat komfort. Sändaren sitter fast på byxorna med hjälp av tryckknappar. Amigos
larm utlöses när urin hamnar i sensorbyxorna.
- Amigo-knappen
Den andra varianten levereras med Rodger-kabeln och kan användas i kombination
med Rodger Sensor Pants. Kabeln är fastsatt med hjälp av tryckknapparna på
sensorbyxorna. Amigo-knappen är lätt att använda och har en stadig anslutning.
- Amigo-klämman
Den tredje varianten levereras med en kabel med klämma. Denna klämma fästs på
utsidan av dina egna underkläder. Så snart urin kommer hamnar i byxorna på höjden
av klämman, utlöses Amigos larm. Amigo-klämman är en budgetvänlig lösning för
säng- och byxvätning.
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Specifikationer:
-

Vikt: 144 gram
Diameter Amigo: 6 cm
Kabel: 77 cm (utan klämma)
Klämma: 3x1,5 cm
Batterier: 2x AAA
Ingångsspänning 2,0 – 2,4 V
Larm- och vibrationsfunktion

Kundtjänst:
E-post: info@rodger.nl
Telefon: +31(0)541-351449 på arbetsdagar från 09:00 till 16:30.

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

Garanti:

Rodger har en tvåårsgaranti, med köparens kvitto för enheten, mot tillverkarens
defekter och mot trasig produkt eller fel under normal användning - efter eget
omdöme.
Denna garanti täcker inte skador som orsakats av vårdslös hantering eller
försummelse att följa instruktionerna i den angivna handboken.
Denna garanti gäller endast om du är den ursprungliga köparen och har kvitto och
inköpsbevis. Garantin gäller inte om reparationer av enheten görs av tredje part.
Rodger förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och garanti utan förvarning.
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Kort manual för trådlös Amigo
Innehåll:

• 2x AAA-batterier
• 1 x CR2032 batteri
• 1 x kort manual
• 1 x Rodger Amigo
• 1 x sändare
• Kalender + klistermärkesark
• Liten skruvmejsel
• Varningshäfte
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Installation:

Skruva loss

Öppna locket

Batteriplacering

STOPP/
VÄLJ LARM

Funktioner
LED
UPP
NER
VAL

PÅ

Fyra sekunder

AV

Av/På

LED-ljus och vibrationer
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Anslut kontakter
med metall
Tre
sekunder

Parkoppling:
tryck på + och – samtidigt

Volymkontroll
Välj melodi
UPP
NER
VÄLJ

Ljud/vibration

Tillverkad enligt ISO9001.
Utvecklad i Holland.
2 x AAA-batterier ingår.

STOPP/
VÄLJ LARM
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Kort manual för Amigo-knappen
Innehåll:
• 2x AAA-batterier
• 1 x kort manual
• 1 x Rodger Amigo
• 1 x Rodger kabel
• Kalender + klistermärkesark
• Liten skruvmejsel
• Varningshäfte

Installation:

STANNA
STOP

LED
LED

Vo

OMHOOG
UPP

Vo

NER
OMLAAG

SELECTEER
VÄLJ

Knappar och indikationer
1. Status-LED
2.Volym upp-knapp (UP)
3.Volym ned-knapp (DOWN)
4. Välj/auto-knapp (SEL)
5. Stopp/vibration/ljudknapp (STOP)

lu
+ me

lu
- me

Se

le

ct
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Steg 1

Sätta i batterier

2 alkaliska AAA-batterier på 1,5V.

Steg 2
Stäng batterilocket efter inställning.

Steg 3

Ansluta till underkläder
• Sätt på Amigo.
• Anslut klämman.
Trådbunden version Rodger underkläder
• Anslut knappkabeln till Rodger-underkläderna och bär Amigo.
Trådbunden version universella underkläder
• Fäst sensorn på underkläderna och bär Amigo.
• Vid larm trycker du på (STOP)-knappen inom kort för att stoppa larmet.
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Kort manual för Amigo-klämman
Innehåll:
• 2x AAA-batterier
• 1 x kort manual
• 1 x Rodger Amigo
• 1 x Rodger kabel
• Kalender + klistermärkesark
• Liten skruvmejsel
• Varningshäfte

Installation:
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