
ENURETICKÝ ALARM
TYP AK-BL010

Enuretický alarm AK-BL010 detekuje moč a  signalizuje zvukem a vibracemi po detekci i 1 kapky moči na senzoru.
Přístroj probudí  uživatele  tím, že spuštěním signalizace zabrání navlhnutí.
Komunikace mezi vysílačem a přijímačem je bezdrátová.

Základní součásti:

Popis vysílače a přijímače:



Základní údaje:
Chcete-li zařízení aktivovat tak zapněte zařízení přijímače do polohy ON vypínačem na zadní straně. 
Zařízení používá  3,7V LION baterii nabíjenou přes USB port – doba nabíjení zhruba 3 hodiny.
Po plném nabití jby měla být životnost přístroje zhruba 20 dnů.
Před připojením zařízení otestujte, tj. zapněte přijímač  a propojte póly vysílače. 
Propojením obou pólů snímače  se  aktivuje zvukový alarm a světlo.
Senzor by měl být upevněn na vnější straně dětského prádla  tak, aby póly  senzoru byly odděleny materiálem spodního prádla.

Pokud dojde k namočení tkaniny, póly  senzoru se propojí a spustí se alarm – v tomto okamžiku by se dítě mělo probudit.
Používaní zařízení lze ukončit  po 14 suchých nocích. 

Nastavení přístroje:
Nastavení vibrací - do menu vstupte levým tlačítkem na přijímači  1x stisknutím. Na displeji se zobrazí 000001 a zobrazí se ikona vibrací. 
Výběr potvrdíme pravým tlačítkem.
Nastavení zvukového režimu - do menu vstupte levým tlačítkem na přijímači 2x stisknutím. Na displeji se zobrazí 000002 a objeví se ikona 
zvuku. Výběr potvrdíme pravým tlačítkem.
Nastavení režimu vibrací + zvuku - do menu vstoupíte levým tlačítkem na přijímači 3x stisknutím. Na displeji se zobrazí 000003 a objeví se 
ikony zvuku a vibrací. Výběr potvrdíme pravým tlačítkem.
Nastavení teploty na displeji - do menu vstoupíte levým tlačítkem na přijímači 4x stisknutím. Na displeji se zobrazí 000004 a objeví se 
teplota ve Fahrenity.
Změna teploty na stupně C - podle verze stiskněte 4x levé tlačítko a na displeji zvolte 000005 nebo 5x stiskněte levé tlačítko a zvolte 
000005. Potvrďte pravým tlačítkem.

Když po propojení kontaktů na vysílači dodjde k alarmu, na displeji se zobrazí ikona alarmu. Zrušit jej můžeme stisknutím libovolného 
tlačítka na přijímači.

Nabíjení zařízení:
Vložte zařízení do přenosného pouzdra. Poté připojte pouzdro USB kabelem ke zdroji napájení. Po nabití zařízení se LED dioda změní z 
červené na zelenou. Doba nabíjení zhruba 3 hodiny.

Spuštění zařízení:
Vyjměte vysílač a přijímač  z přenosného pouzdra. Přepněte spínač  na přijímači do polohy ON. Otestujte zařízení upnutím vysílače.

Poznámka:
Pokud alarm pípne každou minutu nebo pokud jednotka nereaguje, vyměňte baterie.
Vysílač nelze připevnit přímo na tělo. Je nutno ho připevnit pouze na vnější stranu spodního prádla.
Přijímač by měl být umístěn mimo dětskou postel.



Varování:
Zařízení není hračka.
Výrobek není z důvodu konstrukčního řešení vhodný pro děti do 3 let.
Senzor je určen pro jednoho uživatele  - neměl  být používán u různých dětí z hygienických důvodu.
Pokud zjistíte jakékoli poškození senzoru, přijímače nebo kabelu, okamžitě přestaňte používat.

Opatření:
Zařízení by mělo být připojeno v souladu se značkami uvedenými v návodu.
Po použití zařízení očistěte, usušte  a uschovejte mimo dosah dětí.

Údržba:
K čištění zařízení používejte vlhký hadřík. Zařízení nenavlhčete.
Zařízení nečistěte přímo v proudu vody.
Zařízení skladujte na suchém místě při pokojové teplotě.
Před použitím pro zkoušku propojte kontakty na vysílači a zkontrolujte, zda zařízení správně funguje.
Po použití zařízení osušte:
Pokud po  spuštění  a  odepnutí vysílače ze spodního prádla  přístroj stále signalizuje , vysušte  vysílač .
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