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Uriflex® is een geregistreerd merk van Urifoon BV

Handleiding Liberty plaswekker
Gefeliciteerd met de aanschaf van de Liberty. De meest persoonlijke plaswekker met deskundige begeleiding wordt jouw oplossing tegen bedplassen. Wij
zijn trots te melden dat hiermee ook is gekozen voor de best gewaardeerde
plaswekkertraining van Nederland.
De deskundige helpdesk van Urifoon is al sinds 1954 gespecialiseerd in het geven van de
plaswekker training tegen bedplassen. Wij weten als geen ander dat een plaswekker geen
wondermiddel is, maar een hulpmiddel. Goede begeleiding tijdens de plaswekkertraining
maakt vaak het verschil tussen een teleurstellende ervaring en blije kinderen én ouders.
Met onze aanpak is zo’n 90% van de gebruikers binnen 8 tot 12 weken van het bedplassen
af! Een ongekend hoge score.
Hoe gaat Urifoon de training begeleiden?
1. In de verpakking zitten scorekaarten en stickervellen. Voor veel kinderen een stimuleren
de manier om dagelijks de voortgang van de training vast te leggen.
2. Aan bij Urifoon geregistreerde klanten sturen wij per mail algemene adviezen die bij
veel kinderen een positief effect hebben op de training. Hierdoor wordt sneller het ge
wenste resultaat bereikt.
3. Liever telefonisch contact en de training bespreken? Geen probleem en dat kan koste
loos voor bij Urifoon geregistreerde klanten.
Kortom, Urifoon helpt op verschillende manieren het doel te bereiken. Droge nachten!
De training kan de eerste weken best vermoeiend zijn, maar hou vol en volg de adviezen
van Juf Sas en Urifoon. Voor je het weet lukt het ook jou de sluitspier van je blaas tijdens de
slaap volledig onder controle te houden.
Veel succes, wordt snel de baas van je blaas en geniet
van de droge nachten in de nabije toekomst!
Het Urifoon team

2

WWW.URIFOON.NL INFO@URIFOON.NL

v0297-760001

Inhoud plaswekker pakket
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Week 3 totaal: ----

Wekker gebruikt
Bed nat en verschoond
Wekker gebruikt
Broekje beetje nat
Rest in WC geplast
Wekker ging niet af
Droog doorgeslapen
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Wekker niet gebruikt
Bed nat en verschoond
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Notities

Notities

Wekker ging niet af
Zelf wakker geworden
Alles in WC geplast

Week 4 totaal: ----

Uriflex® is een geregistreerd merk van Urifoon BV

WWW.URIFOON.NL INFO@URIFOON.NL

v0297-760001

3

Bediening Liberty plaswekker
Positie opladen zender

Uit "knop"


Alarm toon kiezen

LED ring

Volume
Pairen
Aan zetten
Steek de stekker zowel in de achterkant van de plaswekker als in het stopcontact. Bovenop
de ontvanger van de plaswekker kleurt de LED ring groen.
Opladen zender
In de zender zit een oplaadbare batterij. U hoeft de zender dus nooit open te maken. Bij
ontvangst van de plaswekker of wanneer deze langere tijd niet is gebruikt, zal de LED ring
rood knipperen. Dit betekent dat de batterij leeg is en moet worden opgeladen. Het opla
den is heel makkelijk door de zender met de drukknopen bovenop de ontvanger te klikken.
Plaats de zender zo, dat de naam Uriflex leesbaar is. De groene LED ring verandert in een
verlicht streepje vlak onder het zendertje. De verlichting pulseert tijdens het opladen. Als de
batterij vol is, brandt het streepje constant groen.
Let op! Als de zender met de naam Uriflex op zijn kop op de ontvanger wordt geklikt, blijft
de verlichting hetzelfde en laadt de batterij niet op. Draai het zendertje om zodat Uriflex
leesbaar is en klik het zendertje opnieuw op de ontvanger. Het opladen begint.
Tip! Haal ’s morgens altijd het zendertje van het sensorbroekje af en klik het op de
ontvanger! Hierdoor heeft u altijd een volle batterij en het voorkomt ook het per ongeluk
mee wassen van de zender. Daar kan de zender namelijk niet tegen.
Testen zender
Het alarm gaat af als iets van metaal, bijvoorbeeld een paperclip of schaar, tegelijkertijd
tegen beide drukknopen op het oranje zendertje wordt gedrukt. De ontvanger moet uiter
aard wel aan staan en de batterij van de zender moet natuurlijk niet leeg zijn.
Koppeling sensorbroekje en plaswekker
De plaswekker is klaar voor gebruik wanneer de ontvanger in het
stopcontact zit en het opgeladen zendertje op het sensorbroekje is
geklikt (zie afbeelding).
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Kies jouw alarmsignaal
De Liberty biedt 10 verschillende alarmsignalen. Achterop de ontvanger is een knopje met
de afbeelding van een muzieknoot  . Bij het indrukken klinkt een alarm signaal. Door het
knopje opnieuw in te drukken, verandert het signaal. Zo kunnen maximaal 10 verschillen
de signalen worden beluisterd. Het laatste alarmsignaal dat je hoort, is het signaal dat is
ingesteld.
Volume instellen
Bij het kort indrukken van het volume knopje  aan de onderkant van de ontvanger,
klinkt het volume zoals de plaswekker op dat moment is ingesteld. Het volume verandert
door het knopje opnieuw in te drukken. Het laatst gehoorde volume is het volume dat is
ingesteld.

Nieuwe zender koppelen aan de ontvanger
De set van de ontvanger en zender is voor verzending aan elkaar gekoppeld en direct
klaar voor gebruik.
Maar indien u na verloop van tijd een nieuwe zender gaat gebruiken (bijvoorbeeld omdat
u de vorige zender bent kwijt geraakt), dient deze voor gebruik wel eerst aan de ontvanger
te worden gekoppeld (“pairen”).
Dit gaat heel makkelijk door het volgen van deze stappen:
1. Druk op het “pairen” symbool  aan de onderkant van de ontvanger, totdat de LED ring
blauw knippert.
2. Druk met een pen of paperclip op het puntje tussen beide
drukknopen van het zendertje (zie foto) totdat u een piep hoort.
De LED ring kleurt dan groen.
De ontvanger en de zender zijn aan elkaar gekoppeld en klaar voor
gebruik. Testen kan door beide drukknoopjes met iets van metaal te verbinden.
Drukknopje
Het alarm zal dan afgaan.
Let op: Pairen is alleen nodig wanneer u een nieuwe zender bij de ontvanger wilt gebruiken.
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Betekenis van kleuren LED verlichting
Het opvallende aan de Liberty plaswekker is de verlichting middels de grote LED ring. Naast
leuk is de verlichting ook informatief. Wat betekenen de verschillenden soorten en kleuren
verlichting?
De zender zit niet op de ontvanger geklikt.
Gehele LED ring is verlicht.
Effen groen = Liberty is klaar voor gebruik en de verlichting is een
nachtlampje
Effen rood = Alarm dat in bed is geplast.
Knipperend oranje = Zender moet worden opgeladen.
Knipperend rood = De batterij van de zender is leeg (oplossing:
laad de zender op) of de zender is buiten bereik van de ontvang
er (oplossing: plaats ze dichter bij elkaar) of er is een technische
storing (oplossing: pair zender en ontvanger).
Knipperend blauw = Ontvanger is in pairing modus. Zender kan
worden gekoppeld.

De zender zit goed op de ontvanger geklikt.
Streepje met LED verlichting.
Pulserend oranje = De zender wordt opgeladen.
Effen groen = De zender is volledig opgeladen.
LED ring knippert rood = De oplaadbare batterij is leeg. Het knip
peren van de batterij verdwijnt met een paar minuten.
De zender zit verkeerd op de ontvanger geklikt.
Gehele LED ring is verlicht.
De zender zit op zijn kop en wordt niet opgeladen. De zender
moet worden omgedraaid (Uriflex leesbaar) om op te laden.
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Hoe gebruik jij de Liberty
Als jij naar bed gaat trek jij het sensorbroekje aan en klikt de zender met de drukknoopjes
op het broekje. Steek de adapter van de ontvanger in het stopcontact en plaats de
ontvanger zelf een aantal meter van het bed af. Het is namelijk belangrijk dat jij ’s nachts
echt je bed uit moet om het alarm uit te zetten. Hierdoor word jij sneller bewust van wat er
gebeurt en moet gebeuren en dat is precies de bedoeling.
Dan gaat het alarm af…
Zodra jij ‘s nachts de eerste druppels in het sensorbroekje plast, gaat het alarm direct af.
Als het goed is word jij direct wakker en zal je in een reflex stoppen met plassen. Dit doe
jij automatisch door de sluitspier van je blaas te sluiten, waardoor jij je plas ophoudt. Dan
stap je uit bed, haalt eerst de zender van het sensorbroekje en zet daarna het
alarm uit door op de druppel bovenop de ontvanger te drukken. Daarna ga jij naar de WC
om je plas af te maken. Dan trek je een droog sensorbroekje aan en klikt er het zendertje op.
Jij kan weer lekker verder slapen
Let op: Het alarm kan alleen worden uitgezet door eerst het zendertje van het natte
sensorbroekje te halen. Deze extra handeling is ingebouwd om de bewustwording bij een
alarm te stimuleren.
Belangrijk: Alles in bewuste toestand!
Het is erg belangrijk dat jij snel reageert op het alarm, echt wakker wordt en bewust bent
van wat er gebeurt; van het wakker worden en plassen op de WC tot het aantrekken van
een droog sensorbroekje. Zeker in het begin is het verstandig dat je vader, moeder of
begeleider snel naar je toe komt als het alarm gaat. Zo weet jij zeker dat jij zo snel mogelijk
en goed op het alarm reageert.
Voor de ouders/begeleiders: Het onmiddellijk reageren op het alarmsignaal is de sleutel tot succes. Op dat moment zijn er namelijk signalen van een
volle blaas naar de hersenen. Met de plaswekkertraining wordt het noodzakelijke
reflex daarop gestimuleerd en verder ontwikkeld. Door de plaswekker elke nacht te
gebruiken zal uw kind al na verloop van een aantal weken uit zichzelf en op tijd wakker
worden.
Elke morgen samen het resultaat van de afgelopen nacht vastleggen
Om de voortgang van jouw training goed te kunnen volgen, is het belangrijk elke morgen
even het resultaat van de nacht vast te leggen. Dit kan op de scorekaart, waarbij jij punten
kan verdienen en elke dag ook een stickertje kan plakken.
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Advies ouder/begeleider: Het vastleggen van de voortgang van de training werkt
vaak motiverend. Veel kinderen willen namelijk graag stickers plakken en/of zo snel
mogelijk zoveel mogelijk punten verdienen. Dit werkt extra goed, indien u hier zelf een
eigen – kleine - beloning aan koppelt. Koppel deze beloning naast resultaat ook aan
de inzet.
Als wij een kopie van de volledig ingevulde scorekaart ontvangen, kunnen wij het ver
loop van de training volgen. Indien gewenst kunnen wij dit persoonlijk met u bespreken
(Bij voorkeur telefonisch). Volg onze adviezen en/of neem contact met ons op als uw
kind na 10 dagen nog niet snel op het alarm reageert.
Stop na 3 droge weken met de plaswekker
Het is belangrijk niet te snel te stoppen met de plaswekker. Dit vergroot namelijk de kans
op een terugval. Stop pas met het gebruik van de plaswekker wanneer jij 3 weken (21
nachten) achter elkaar droog bent doorgeslapen of zelf - dus zonder alarm - wakker bent
geworden om naar de WC te gaan. Jouw training is geslaagd als jij de 2 weken daarna
ook niet in bed hebt geplast. Wij vinden het leuk dan een berichtje van jouw te ontvangen!
Praktische tips voor de ouders
• Indien uw kind veel transpireert is het raadzaam eerst een gewoon onderbroekje
aan te laten trekken met daar overheen het sensorbroekje. Het alarmsignaal zal
dan niet bij de eerste druppels urine af gaan, maar het voorkomt wel onnodige
alarm signalen.
• Als de zender tijdens het slapen los komt van het sensorbroekje adviseren wij een
eigen onderbroek over het sensorbroekje te laten dragen.
• De werking van de zender kan altijd worden gecontroleerd door de 2 drukknoopjes
op de zender met een metaal voorwerp – bijvoorbeeld een schaar - met elkaar
te verbinden. Zorg er wel voor dat de ontvanger aan staat en de zender (deels) is
opgeladen.

Garantie
Op de Liberty zit een garantietermijn van 12 maanden na aanschaf (factuurdatum).
De garantie geldt voor fabricage- of materiaalfouten en voor een defect dat is ontstaan
onder normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Urifoon BV. De garantie geldt niet
voor waterschade.
Urifoon is niet voor iets meer of anders aansprakelijk dan voor de hierboven om
schreven garantieverplichtingen. Alleen op vertoon van de aankoopbon kan de eerste
koper een beroep doen op de hierboven omschreven garantie.
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