INSTRUKTIONER

#3

Vælg Vibrer (V) Alarm
(A), eller begge (VA)

#1

Alarm

Indsæt
batterierne
korrekt

#2

#4

Sensor

AT SLUKKE

1. Tryk på LED-knappen.
2. Tør sensor af eller frakobl sensor kabel.

RENSNING

TIPS

Alarmen er IKKE VANDTÆT!
• Child bør bære alarm hver nat indtil tør i mindst 2-3 uger.
Alarmen kan ikke renses eller
• Hvis alarmen ikke vækker barnet, vække ham / hende.
nedsænkes i vand eller urin.
• Før en log over tørre og våde nætter (belønning diagram inkluderet.)
Tør alarm og sensor med en tør klud efter behov.
• Dette er et team tilgang: forbliv positiv!
Kun sensor kan rengøres med vand og sæbe.
• Hvis alarmen bliver våd, åbn batteridækslet og ˜ern batterierne. Lad
dem tørre i °ere dage. Hvis dette ikke virker, så vil du have brug for en ny alarm.
• Download og læs Den Komplette Sengevætningsbog på PottyMD.com eller
WetStop.com.
Et års garanti mod
producentens
ADVARSEL
defekter i material1. Ikke beregnet til at blive brugt som uddannelsesstøtte til et spædbarns pottetræning.
er og udførelse og
2. Ikke beregnet til børn under ÿre år, medmindre anbefalet af en læge.
mod brud eller
3. Sørg for, at ledningen ikke bliver viklet omkring brugeren.
svigt ved normalt
4. For at forhindre kvælningsfare, sørg for at komponenter ikke placeres i munden på
brug. Denne garanti dækker
noget tidspunkt.
ikke forkert brug eller misbrug.
5. Et blødt tæppe eller polstring ved sengen vil hjælpe med at forhindre skade, hvis dit
barn ruller ud af sengen. Minimering af højden af lejet over gulvet er tilrådeligt.
6. Wet-Stop3 + alarm bør kun bruges til én person.
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