
V. Precizari:  
1. Pentru a economisi bateria, va rugam sa opriti alarma atunci cand nu 
este folosita. 
2. Pentru a evita deteriorarea produsului prin infiltrarea lichidului 
bateriilor, trebuie sa indepartati bateriile atunci cand nu veti utiliza 
produsul o perioada de timp mai lunga.  

3. Nu fortati (intindeti) prea mult cablul senzorului pentru a evita 
deteriorarea acestuia.  
4. Va rugam sa fiti atenti cu polaritatea bateriei (semnul “+” si “-“).  
 

VI. Garantie:  
Garantam ca produsul nu are vicii ascunse. Termenul de garantie este 
de 12 luni de la data achizitionarii produsului. Pierderea sau 
manipularea necorespunzatoare a produsului nu este acoperita de 
garantie.  

Costurile pentru livrarea si ridicarea produsului la/de la punctul de 
service autorizat vor fi suportate de catre client.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispozitiv cu alarma pentru tratarea 

enurezisului nocturn 

 

 

Manual de utilizare 
 
Va rugam sa cititi cu atentie manualul de instructiuni inainte de a utiliza 
alarma. 
 

I. Despre alarma  
Acest dispozitiv cu alarma este o metoda eficienta si ieftina pentru 
tratarea enurezisului nocturn, i.e. enurezis, fara folosirea medicamentelor. 
Proiectat cu caracteristici avansate, alarma enurezis combina melodia, 
vibratiile sau luminitele multi-led care ajuta sa trezeasca utilizatorul din 
cel mai adanc somn. Dispozitivul consta dintr-o unitate de alarma 
conectata la un senzor prin intermediul unui cablu.  
 
Caracteristici:  
- Design inteligent. Aparatul dispune de mai multe tipuri de alarma: 
melodie, vibratii sau lumina multi-led.  
- Sensibilitate ridicata si precizie.  
- Consum redus de energie.  
- Usor de utilizat, un singur buton pentru setarea alarmei.  
- Modelul respectiv este conceput pentru copii si adulti.  



II. Continutul pachetului  
 
A. Alarma  

 
B. Accesorii de montare  

 
Senzor + cleste  
 
Continutul pachetului FIG.1  
 

III. Instructiuni de folosire:  

 
(1) Comutator alimentare; (2) Buton de selectare a alarmei;  
(3) Comutator selectare melodie; (4) Rotita de control a volumului;  
(5) Detector / Senzor; (6) Cleste; (7) Indicator luminos de alimentare;  
(8) Indicator luminos de melodie; (9) Indicator luminos de vibratii;  
(10) Licarire indicator luminos.  
 
Legenda FIG. 2 

1. Pregatiti produsul.  
2. Asezati senzorul (5) sub / intre scutec/lenjerie si aproape de locul 
unde va fi umezit cu usurinta. Apoi, utilizati clestele (6) pentru a prinde 
de scutec/lenjerie in vederea evitarii caderii senzorului.  
3. Impingeti comutatorul de pornire in pozitia "ON" pentru a porni. 
Asteptati aproximativ 2 secunde, apasati butonul rotund din centrul 
aparatului “M” de selectare a modului de alarma (2) pentru aproximativ o 
secunda de fiecare data pentru a selecta modul de alarma dorit.  
- Apasati o data pentru comutarea la alarma cu melodie cu indicator 
luminos pentru melodie (8 – litera M). In acest regim in momentul in care 
se va umezi senzorul, se va declansa una din cele 2 melodii selectate.  
- Apasati de doua ori pentru alarma cu vibratie cu indicator luminos 
pentru vibratii (9 – litera V). In acest regim aparatul doar va vibra. 

- Apasati de trei ori pentru alarma cu lumina cu indicator luminos licarire 
(10 – litera T). In acest regim ledurile doar vor licari. 
4. Cand scutecul/lenjeria este ud/a, alarma se va declansa in functie de 
modul (regimul) de alarma selectat. 
5. Impingeti comutatorul de pornire in pozitia "OFF", apoi schimbati 
scutecul/lenjeria si stergeti senzorul cu un servetel uscat si absorbant 
pentru urmatoarea utilizare.  
6. Repetati pasii 1 -  4 pentru a seta modul de alarma dorit in cazul unei 
utilizari repetate.  
 
Completari:  
1. Va rugam sa setati modul de alarma dorit in 3 minute de la pornire, in 
caz contrar va trebui sa reporniti alarma.  
2. Daca doriti sa schimbati modul de alarma curent cu altul, va rugam sa 
comutati modul de alarma in 5 secunde, altfel va trebui sa reporniti 
alarma.  
3. Utilizati comutatorul de selectare melodie (3) pentru a selecta melodia 
care va place. Rotiti comutatorul de volum (4) pentru a controla volumul 
sunetului.  
4. Pentru modul alarma cu lumina, exista patru LED-uri de pe alarma 
care afiseaza cicluri repetate de licarire succesiva a LED-urilor.  
5. Daca scutecul/lenjeria udat/a nu este schimbat/a intr-un timp destul de 
lung, alarma va iesi din modul de alarma curent si se va inlocui automat 
doar cu modul licarire indicator luminos (10) intermitent. Daca vedeti 
indicatorul  cu lumina intermitenta, va rugam sa schimbati 
scutecul/lenjeria . 
 

IV. Principalele specificatii tehnice:  
1. Putere de operare: 2 baterii AAA;  
2. Temperatura de operare: -200C la 500C 
3. Umiditate operare: 5% - 95%.  
 


