WAARSCHUWINGEN

Om een actief alarm te stoppen, koppelt u de sensor van het alarm
unit en druk kort op de programmaschakelaar. De alarmlichten
en/of tonen zullen ophouden en geven aan dat de alarmunit zich in
stand-by modus (energiebesparing) bevindt. Spoel beide oppervlakken van de sensor af met warm water en droog met een zachte
doek. Vervang natte/vuile kleding en plaats de alarmunit en de
sensor
opnieuw
om
te
blijven
controleren
gedurende de resterende nachtelijke tijd.

ONDERHOUD
Maak de sensor los van de alarmunit wanneer u deze overdag
opbergt. De alarmunit piept eenmaal en gaat in stand-by (energiebesparing) modus.
Chummie Alarmunit
De alarmunit is niet waterbestendig; houd deze altijd droog.
Vermijd contact met vloeistoffen. Dompel de alarmunit niet onder
in water. Bedien deze niet met natte handen. Om de alarmunit te
reinigen, dient u deze voorzichtig schoon te maken met een
IntelliFlex Sensor
Na elk gebruik, dient u de beide oppervlakken af te spoelen met
warm (geen heet) water en te drogen met een zachte doek.
Gebruik geen zeep of detergenten. Trek niet aan de sensorkabel.
Doorboor de sensor niet, snijd er niet in en kras de sensor niet.
Dompel de sensor niet onder in water.
LANGDURIG BEWAREN

Het Chummie alarmsysteem voor de behandeling van bedplassen
is ontwikkeld om te functioneren bij temperaturen tussen
30°F-120°F (0°C-50°C). Indien het systeem gedurende lange tijd
niet wordt gebruikt, koppel de sensor dan los van de alarmunit,
verwijder de batterijen uit de alarmunit en berg deze op in een
koele, droge plaats.
VERVANGEN VAN BATTERIJEN & VERWERKING

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang
oude batterijen door nieuwe AAA batterijen. Installeer de batterijen zoals aangegeven zodat de polen op één lijn staan met de
polen van het batterijencompartiment. Verwerk gebruikte batterijen zoals voorgeschreven wordt door de lokale milieuregelgeving.
Verwerk de alarmunit en de sensor op dezelfde manier als
niet-gevaarlijke elektronische producten.

Behandelingssysteem Voor Enuresis
NEDERLANDS

ALARM BEHEREN & HERBRUIKEN

Het Chummie alarmsysteem voor de behandeling van bedplassen is geen speelgoed; houd het uit de buurt van kinderen. Het
luide alarm kan uw kind doen opschrikken bij het ontwaken;
neem gepaste voorzorgen om uw kind te doen wennen aan de
alarmtonen. Laat de kabelsensor altijd onder het shirt door
lopen. De sensor is niet ontwikkeld voor meerdere gebruikers.
Zorg voor een goede hygiëne door een nieuwe sensor te gebruiken voor elk kind dat behandeld wordt. Reinig de alarmunit en de
sensor elke nacht voor gebruik.
GARANTIE

Theos Medical Systems biedt, vanaf de aankoopdatum en bij
normaal gebruik, een garantie van 1 jaar op de Chummie
alarmunit en een garantie van 3 maanden op de IntelliFlex sensor
voor defecten tengevolge van materiaal- en fabricagefouten.
Deze garantie kan niet worden overgedragen en is niet van
toepassing bij verkeerd gebruik of schade door nalatigheid.
Bekijk de garantiekaart voor de volledige details.
Voor klantendienst en/of aankoop van accessoires, contacteer:

2954 Scott Blvd
Santa Clara, CA 95054, USA.
Tel: (408) 239-4050. Fax: (408) 599-3020
Toll free: (800) 230-6775 (USA)
email: support@chummie.com
www.chummie.com

Chummie overstijgt de vereiste prestaties, constructie en
veiligheidsvoorschriften. De alarmunit wordt aangedreven door
batterijen en is dubbel geïsoleerd voor bijkomende bescherming.
Verliesstroom op de sensor is minder dan vereist voor medische
heelkundige toestellen: minder dan 8µA onder elke
omstandigheid; minder dan 1µA wanneer de sensor nat is.
Chummie, IntelliFlex, One Drop Detection, Better Technology
for Faster Treatment, Flexitape, Active Guard Monitoring,
Enhanced Protection Plus Care, SmartFit en de Chummie en
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Gebruiksaanwijzing en Snelstartgids (Nederlands)
www.chummie.com
Het Chummie enuresis-alarm wordt gebruikt om nachtelijk bedplassen (nachtelijke enuresis) te behandelen bij
kinderen van vier jaar of ouder. Wanneer een kind in bed
plast, detecteert de sensor urine en zal de alarmunit
piepen, trillen en knipperen om uw kind wakker te maken.
Uw kind zal geleidelijk geconditioneerd raken om op die
manier sneller wakker te worden wanneer het in bed plast
en het zal uiteindelijk ontwaken alvorens in bed te plassen.
Om te voorkomen dat uw kind steeds gewend aan een
bepaald alarm, kan het alarm unit vijf verschillende tonen
afspelen en gebruikers kunnen de vibraties onder controle.
Maak gebruik van het progressiedagboek om de vooruitgang van uw kind op te volgen. Een succesvolle behandeling vereist volharding en positieve bevestiging en kan
enkele maanden in beslag nemen. Chummie dient elke
nacht gebruikt te worden tot 14 opeenvolgende droge
nachten worden bereikt, waarna het programma kan
worden stopgezet.
Inhoud van de set

Chummie alarmunit, IntelliFlex sensor, bevestigingsbeugel,
Flexitape, 2 AAA batterijen, gebruiksaanwijzing & snelstartgids,
progressiedagboek, prestatiebeloning, garantiekaart.

SNELSTARTGIDS

GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
KEN UW CHUMMIE

A - Bevestigingsbeugel
C- Batterijdeur
E - Smart LED’s

B - Sensoraansluitpunt
D - Programmaschakelaar

INSTALLEREN VAN BATTERIJEN

INSTELLEN VAN TONEN, VOLUME & TRILLING

U kunt kiezen uit 3 alarm configuraties selecteren: geluid en
trillingen, geluid en alleen trillen.
Om het alarm configuratie selecteert, koppelt u de sensor van het
alarm unit door het verwijderen van
de sensor stekker van de
sensor-aansluiting en volg de
onderstaande
stappen.
♦
Geluid en trillen
modus: Druk op de programmaschakelaar
totdat het alarm systeem piept en trilt tegelijk. Zowel geluid
(gren) en trillen (amber) gaan knipperen.
♦ Sound mode: Om het geluid in te schakelen en uit te schakelen
trillingen, druk op de programma schakelaar zolang het alarm
systeem piept en trillingen wordt uitgeschakeld. Alleen het
pictogram geluid (groen) knippert.
♦ Discreet mode: Om trillingen te schakelen en het geluid uit te
zetten, druk op de programma schakelaar zolang het alarm unit
trilt en het geluid wordt uitgeschakeld. Alleen het pictogram
Trillen (amber) knippert.
De alarmtoon laatst gespeeld is geselecteerd en het apparaat na
de laatste aanpassing van de programma schakelaar stand-bystand (stroombesparing) modus 10 seconden.
INSTALLEREN VAN ALARMUNIT & SENSOR

Tonen worden gewijzigd door de alarmcentrale telkens wanneer de
sensor wordt losgekoppeld en weer aangesloten.

Maak de alarmunit vast ter
hoogte van de kraag of rond
de arm met een optioneel
bijhorende armband
(afzonderlijk verkrijgbaar).
Maak de sensor vast aan de
buitenkant van de onderkleding van uw kind. Zorg ervoor
dat de voorzijde van de
sensor (zwarte zijde) de
onderkleding raakt. Maak de
achterzijde van de sensor
(witte zijde) vast met Flexitape (inbegrepen). U kan ook
de sensor vastmaken tussen
twee lagen onderkleding indien gewenst. De voorzijde van de

Als de rode LED op de alarmunit gloeit, de batterijen zwak zijn.
Vervang de batterijen onmiddellijk.

Om de levensduur van de batterij, koppelt sensor loopt van het alarm als
deze niet in gebruik is.

Verwijder de bevestigingsbeugel aan de achterzijde van de
alarmunit door de beugel omhoog te duwen of door de alarmunit
los te maken van de zijkanten van de beugel. Open de deur van
het batterijencompartiment door deze in de richting van de
onderkant van de alarmunit te schuiven. Installeer de 2 AAA
batterijen (inbegrepen). De alarmcentrale wordt ingeschakeld.
Het geluid en trillen pictogrammen oplichten en systeem piept
en trilt gedurende 1 seconde. Schuif de deur van het batterijencompartiment voorzichtig in de richting van de bovenkant van
de alarmunit om te sluiten. Breng de bevestigingsbeugel
Na elk gebruik, spoel beide oppervlakken van de sensor met warm
water uit de kraan en dep droog. Gebruik geen zeep.

