
Noppy
   bed-wetting alarm

Made in EU.
Rehan Electronics Ltd.

The Netherlands  Plaswekker

United Kingdom    Bed-wetting alarm

Germany               Pipi-Wecker

France                  Réveil anti-pipi

Spain                    Pipí despertador

Sweden                Enuresalarm
FCc

Voor meer informatie: WWW.NOPPY.EU
1. Instellen

Direct nadat u het labeltje verwijdert hoort u een alarmtoon, 

waarvan u het volume kunt regelen door de drukknopjes herhaaldelijk

contact met elkaar te laten maken. Na enkele seconden wordt het 

volume opgeslagen, totdat de batterij verwijderd wordt. Vervang de 

batterij altijd door hetzelfde type en plaats de (+) pool naar beneden.  

2. Gebruik

Bevestig de plaswekker om de pols en leidt het kabeltje via de pyjama naar het ondergoed. Uw kind mag 

hierbij niet belemmerd worden door het kabeltje. Klem het ondergoed tussen de drukknopjes, op de plaats 

waar de eerste druppels urine verwacht worden.  Al met een paar druppeltjes urine zal uw kind gewekt worden 

door het alarm. Zo traint het kind om ook tijdens het slapen het signaal van een volle blaas te herkennen. 

Reinig alleen de drupknopjes en de kabel met schoon water. 

For more information: WWW.NOPPY.EU1. Setup

Immediately after removing the label, you will hear an alarm signal. 

You can adjust the volume level of this signal by tapping the 

press-studs. Once desired volume is achieved, the volume will be 

stored until the battery is removed. When replacing the battery, 

make sure the positive (+) symbol faces down and always replace the 

battery with same type and rating.

2. How to use

Attach the bed wetting alarm around the wrist and lead the cable through the pyjamas to the underwear. 

Make sure the cable does not hinder the child's movements. Snap the underwear between the press-studs 

in the area where the first drop of urine will be expected. Only a few drops of urine will trigger the alarm, 

which will wake your child. This is how your child is trained to recognise the signal of a full bladder in its 

sleep too. Clean the press-studs and cable by rinsing with clean water.
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