
Vådliggeralarm
Swet-02h



Diameter på alarmenhed
Ledningslængde inkl. klips
Alarm volume
Indgangsspænding 
Maksimum driftstrøm
Batterikapacitet 
Batterispænding 
Opladningstid Ca. 2 timer

3,7 V
500 mAh
150 MA
5 V
50 – 82 DB

5 cm.
85 cm.

Specifikationer

Oversigt



A/    Hovedenhed

B/    Justerbart elastisk nylonbånd

C/    Højtaler

D/    LED lysindikator

E/    Ledning

F/    Sensorklips

G/    Lukkemekanisme

H/    Micro USB stik 

I /     Tænd/sluk knap

J /    Vibration
 
K/    Vibration og lyd

L/    Slukket



Påsætning og brug

Vælg herefter hvilken indstilling alarmen skal benytte. Når alarmen 
aktiveres, skal klipsen fjernes, så brugeren kan komme ugeneret på 
toilettet og tisse færdig.

Husk altid at rengøre klipsen efter brug. Se mere i afsnittet rengøring 
og vedligeholdelse

Åben elastikbåndet og tilpas 
længden på båndet ved hjælp 
afsliderfunktionen. Placer det 
herefter på brugerens arm eller 
ben. (vær opmærksom på, at 
alarmen skal placeres, med 
ledningen opad, så der ikke 
kommer knæk på ledningen.) 
Herefter kan ledningen føres 
igennem brugerens undertøj.

Klipsen åbnes helt ved at 
skubbe låsemekanismen op 
og frem.Herefter påsættes 
klipsen på ydersiden af 
underbukserne, på det 
sted hvor de bliver våde først.

Klipsen lukkes ved at trykke 
låsemekanismen tilbage og 
ned. Tjek at klipsen sidder 
godt fast.

BEMÆRK

Det anbefales, at brugeren bærer bomuldsundertøj, da dette giver den 
bedste ledeevne til sensoren. Hvis brugeren eller omgivelserne er varme, 
anbefales det at placere klipsen mellem to stykker tøj, så klipsen ikke kan 
komme i direkte kontakt med huden.



Indstillinger

Yderligere information

Alarmens indstillinger er: vibration / slukket / 
vibration og lyd

Alarmen er afprøvet og godkendt ved gentagne tests og tilpasninger. 
Det kan tage et par dage for brugeren at finde ud af at reagere på lyden 
og vibrationen.

Når alarmen anvendes om natten, anbefaler vi, at en natlampe er tændt, 
så brugeren lettere vågner og let kan finde på toilettet.

Det er vigtigt at opmuntre og rose brugeren, igennem hele forløbet. 
I denne forbindelse kan vedlagte skema og klistermærker benyttes 
til at registrere fremskridt.

For at indstille funktionen for alarmen flyttes 
den lille knap fra side til side.

Når knappen er placeret til højre, vil alarmen vibrere 
og afgive lyd, samt indikatorlampen vil blinke blåt

Når knappen er i midten, er alarmen slukket og giver 
ikke lyd/vibration

Når knappen er til venstre, vil alarmen vibrere og 
indikatorlampen blinke blåt



Information

Reklamationsret

Vådliggeralarmen kan benyttes til: børn, 
unge, enuresis patienter, inkontinente patienter, 
fysisk udfordrede personer og andre der kan 
drage nytte af alarmen.

Det anbefales at udføre en produkttest inden 
alarmen tages i brug, da dette sikrer at alarmen 
virker korrekt.

Testmetode:

Når alarmen er tændt og sat til enten vibration eller vibration/lyd, tages et 
stykke fugtigt stof eller papir og lægges imellem klipsen, som lukkes. 
Hvis alarmen vibrerer eller giver lyd, er det et tegn på, at alarmen virker 
som den skal.

Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder fra 
købsdatoen. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan 
klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået i op til 
24 måneder efter modtagelse af varen.

Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som 
følge af fejlagtig brug af alarm og klips.



Opladning

Rengøring og vedligeholdelse

Når batteriniveauet er lavt, vil indikatoren 
blinke rødt. 

Når batteriet er helt tømt, vil alarmen 
slukke og derfor ikke virke.

Klipsen med sensoren skal omgående rengøres efter hvert brug. Rengøring 
foretages med rent vand på en fnugfri klud eller en alkoholswap. Herefter 
aftørres sensoren med en tør fnugfri klud. Til slut blæses sensoren tør med 
luft, enten ved hjælp af en hårtørrer eller luftspray. Hverken alarm eller sensor 
må dyppes i vand.

Det er en god ide, at tjekke batteriet jævnligt. Det gøres ved at skrue 
bagbeklædningen af og sikre, at batteriet ikke lækker. Hvis alarmen ikke 
anvendes igennem længere tid, bør batteriet oplades ca. hver 2. måned for 
at forlænge batterilevetiden. Alarmen er personlig, så vi anbefaler ikke, at den 
anvendes af flere personer.

BEMÆRK

Alarmen kan oplades uanset hvilket mode, den er indstillet på.
Første gang alarmen oplades anbefales det, at den anvendes 
indtil batteriet er tømt, og derefter kan det oplades efter ønske. 
Alarmen bør ikke anvendes mens den oplades.

Når batterier er fuldt opladt, vil indikatoren 
lyse blåt.

Sæt det medfølgende USB-stik i et 
stik eller en computer og sæt modsatte 
ende i alarmenheden.



Miljøhåndtering

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder 
materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers 
sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående 
overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk 
udstyr og batterier ikke må bortskaffessammen med usorteret 
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Nogle batterier er også 
mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller 
Pb (bly). Dette er særligtskadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at 
disse batterier bliver indsamlet. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer 
dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er 
du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med 
lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk 
og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne 
pågenbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte 
fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens 
tekniske forvaltning.


