
Alarm wybudzeniowy VIP-201 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
  

 
ZASADA DZIAŁANIA 
 
Alarm wybudzeniowy VIP-201 ćwiczy mózg dziecka w celu stopniowego wyuczenia coraz szybszej reakcji na 
stan pełnego pęcherza, zanim dojdzie do popuszczenia moczu.  
Specjalne majtki posiadają czujnik wilgoci, który wykrywa pojawienie się pierwszych kropel moczu i 
uruchamia alarm. Majtki takie zakłada się tak, jak zwykłe majtki. Są bardzo komfortowe i mogą być ubierane 
codziennie.  
Dzięki systemowi VIP-201, problem moczenia nocnego może być rozwiązany w ciągu tygodnia, miesiąca lub 
dwóch. 
 

 



 
SPOSÓB STOSOWANIA 
 
1. Podłącz nadajnik do majtek poprzez metalowe zatrzaski. 
2. Włącz odbiornik. 
3. Za pomocą przycisku u góry urządzenia, wybierz jedną z 16 melodii pełniących funkcję sygnału 

alarmowego. 
4. Załóż majtki. 
 
Gdy tylko kilka kropel pojawi się na materiale, czujnik wykryje to i wyzwoli alarm. Należy wtedy pójść do 
toalety. 
 
Działanie VIP-201 można w prostu sposób przetestować nanosząc na majtki kilka kropel wody w okolicy 
wiązek przewodzących, które stanowią czujnik wilgoci. Na nadajniku powinna zapalić się wtedy czerwona 
lampka LED, a odbiornik powinien od razu emitować muzykę.  
Alarm może być niekiedy wywołany innymi przyczynami takimi, jak mokre ręce, czy nieodpowiednio 
wysuszony materiał przy czujniku.  Dla oceny właściwego funkcjonowania, nadajnik powinien być najpierw 
przymocowany do majtek. 
 
UWAGI 
 

• W drugiej połowie dnia dziecko powinno pić raczej mniej płynów. 

• Przed snem dziecko powinno zawsze iść do toalety. 

• Gdy dojdzie do przypadkowego zamoczenia nadajnika moczem lub innym płynem, jak najszybciej 
wyjmij z niego baterie i wysusz go np. suszarką do włosów. 

• Transmisja sygnału radiowego może być czasami zakłócona innymi urządzeniami radiowymi znajdującymi 
się w pobliżu, np. niania bezprzewodowa, telefon, czy niektóre zabawki elektroniczne.  

 
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 
 

• 1 x odbiornik 

• 1 x nadajnik 

• 2 x majtki sensoryczne 
 
BATERIE 
 
Brak świecenia lampki LED na nadajniku i odbiorniku, jak również brak muzyki, świadczy o wyczerpaniu się 
baterii.  Wymień wtedy baterie na nowe. Aby ograniczyć zużycie prądu, wyłącz urządzenie w ciągu dnia. 
 
Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie, aby nie doszło do wycieku 
starych baterii. 
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 
CZYSZCZENIE 
 

Majtki sensoryczne mogą być prane w pralce w temperaturze do 40 °C. Przy praniu ręcznym należy 
zachować ostrożność, aby nie załamywać elementów przewodzących. Nie stosować suszenia maszynowego. 
Obudowa nadajnika i odbiornika wykonana jest z ABS może być czyszczona za pomocą alkoholu 
izopropylowego. Nie zanurzaj urządzenia w płynach.  



 
CZAS TRWANIA LECZENIA 
 
Od kilku tygodni do kilku miesięcy. Urządzenie powinno być stosowane co noc, aż przez co najmniej 14 dni 
dziecko pozostanie ciągle suche.  
Skuteczność leczenia zależy w dużym stopniu od stworzenia właściwej atmosfery, odpowiedniej motywacji i 
cierpliwości.  
Stresujące środowisko redukuje efekt uczenia się. 
Jeżeli leczenie nie jest skuteczne w ciągu 3 do 4 miesięcy od chwili rozpoczęcia, należy skontaktować się z 
lekarzem. 
 
 
DANE TECHNICZNE 
 

Obudowa ABS - tworzywo sztuczne 

Majteczki sensoryczne Bawełna 90%, poliamid 10% 

Rodzaj alarmu Do wyboru 16 melodii alarmowych 

Waga nadajnika 32 g 

Rozmiar nadajnika 73x30x15 mm 

Waga odbiornika 110 g 

Rozmiar odbiornika 93x60x30 mm 

Częstotliwość radiowa 433.92 MHz 

Zasięg 4-8m 

Zasilanie nadajnika 1 bateria 23A 12V 

Zasilanie odbiornika 2 baterie alkaliczne AA 1.5V 

 
Tabela rozmiarowa 
Dostępne rozmiary majteczek sensorycznych 

 

Rozmiar 

 

Wzrost 

XS 110 cm 

S 116 cm 

M 128 cm 

L 140 cm 

XL 152 cm 

XXL 164-176 cm  
 
 
GWARANCJA 
 
Urządzenie VIP-201 objęte jest 2-letnią gwarancją producenta od momentu zakupu. 
W okresie gwarancji producent zapewnia nieodpłatny serwis. Producent zastrzega sobie prawo do wymiany 
wadliwego produktu na porównywalne urządzenie. 
 
Wyłączenia gwarancji 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi. 
Wszelkie samodzielne naprawy urządzenia są nieuprawnione.  
Niniejsza gwarancja nie obejmuje akcesoriów, takich jak baterie.  
Otwarcie lub uszkodzenie obudowy powoduje utratę wszelkich roszczeń gwarancyjnych. 



 
 
 
 
 
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI ELEKTRYCZNYMI 
 
Jednym z zapisów dyrektywy Europejskiej 2002/96/CE jest to, że urządzenia elektryczne lub  
elektroniczne nie powinny być traktowane jak odpady i nie można ich po prostu wyrzucać. Aby 
przypomnieć o tej dyrektywie, wszystkie produkty są obecnie oznaczone symbolem przekreślonego 
pojemnika na kółkach na śmieci, jak pokazano obok. Zgodnie z wymogami tej Dyrektywy, stare urządzenie 
powinno zostać dostarczone do producenta w celu jego utylizacji. Gdy zajdzie taka konieczność wyślij 
paczką urządzenie z kartką ZWROT DO UTYLIZACJI na adres dostępny na stronie www.diamedica.pl 
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