
Rengøring og vedligeholdelse

Clipsen med sensoren bør omgående rengøres efter hvert brug.
Rengøringen foretages med rent vand på en klud og med 
aftørring med en blød klud eller tørring med en hårtørrer.

Hverken alarm eller sensor må dyppes i vand.

Det er en god ide at checke batteriet jævnligt, så 
bagbeklædningen skrues af, og det sikres, 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. 

Specifikationer

Enhedens diameter: 5 cm

Føler ledningslængde: 95 cm

Alarm volumen 50-82 DB

Indgangsspænding 5V

Maksimal driftstrøm 150 MA

Kapacitet Li-ion batteri 500 mAh

Spænding Li-ion batteri 3,7 V

Opladningstid ca 2 timer

Seagull vådliggeralarm fex manual

Seagull sengealarm kan anvendes til alle med inkontinens 
problemer.

Vi anbefaler, at alarmen testes, før den tages i brug. Testen 
kan foretages ved slå alarmen til og ved derefter at tage et 
fugtigt stykke stof/papir og sætte i clipsen. Hvis alarmen 
vibrerer eller spiller og blinker, fungerer alarmen.

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 toilet.

Opladning 

Batteriindikatoren blinker rødt, når batteriet trænger til 
opladning, og det lyser rødt under opladningen.

Hvis batteriet bliver helt tømt, vil alarmen slukke og
derfor ikke virke.

Sæt det medfølgende USB stik i et stik eller en
computer (ikke apple) og sæt det i alarmenheden.

Når batteriet er opladt, vil indikatoren lyse blåt.

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



Indstillinger (Mode)

Alarmen har 3 alarmindstillinger: musik,
vibration og vibration med musik.

Tryk længe på mode knappen (D) for at
slukke alarmen helt, så den ikke
reagerer ved fugt. Tænd på tilsvarende
måde

Tryk hurtigt på mode knappen (D) for
at skifte imellem musik, vibration og
musik med vibration.

Musik

Musikvolumen ændres ved et kort tryk på + eller -.

Musiknummeret ændres ved et længere tryk på + eller -.

Der er 10 numre på alarmen. Hvis man ønsker at lægge egen 
musik tale ind, skal dette findes som MP3 fil.

Forbind alarmen til computeren og hold Mode knappen inde. 
Stifinderen åbner med et vindue med filerne. Upload de 
ønskede filer og slet eventuelt de oprindelige.

Påsætning af alarm og sensor

Alarmen kan enten sidde på armen, benet 
eller i trussekanten.

Åben elastikken og tilpas den til arm/ben.
Sæt alarmen fast på overarmen. Sørg for
at ledningen aldrig ligger rundt om halsen

Sæt clipsen fast på underbukserne der, hvor de først
bliver fugtige. Vi anbefaler, at underbukserne er af
bomuld, da det giver den bedste ledeevne til sensoren.

Skub lukkemekanismen fremad for at sikre, at sensoren sidder 
godt fast.

Bortskaffelse

Bortskaf apparat og batterier efter lokale bestemmelser. Dette 
af hensyn til miljøet. 

Angående Batterier:

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 overkrydset skraldespand. Den symboliserer, at 
elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes 
sammen 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 særligt skadelige 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 på genbrugsstationer og andre
indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra 
husholdningerne. Nærmere information kan fås hos 
kommunens tekniske forvaltning. 
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