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Draadloze plaswekker
Productinformatie
Gebruiksaanwijzing
Garantie

Bedankt,
|| dat u heeft gekozen voor de Rodger plaswekker
Wij weten uit ervaring dat u, bij goed gebruik, succes zult hebben. Wij verzoeken u
vriendelijk alle instructies te lezen en op te volgen.
•• De Rodger plaswekker is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.
•• Begin de training gemotiveerd, ontspannen en vol goede moed.
•• Voer de plaswekkertest uit om uzelf en uw kind in kennis te stellen van de werking
en het geluid van de plaswekker. Herhaal dit voordat uw kind gaat slapen.
•• Maak van de training geen wedstrijd, dit veroorzaakt spanning en werkt averechts.
•• Plaats de ontvanger op enige afstand van het bed, zodat uw kind uit bed moet om
het alarm uit te schakelen.
•• Beloon uw kind af en toe als het goed gaat. Cadeautje of…….
•• Blijf de plaswekker elke nacht gebruiken, totdat uw kind 14 dagen achter elkaar niet
in bed geplast heeft.
•• Een succesvolle behandeling met de Rodger plaswekker duurt enkele weken tot
enkele maanden. Doorzettingsvermogen is de sleutel tot succes.
•• Gebruik de plaswekker gedurende de training iedere nacht zonder onderbreking.
•• Is er binnen 3 maanden geen enkele verbetering, raadpleeg dan een arts om
eventuele medische oorzaken uit te sluiten.
•• Begin niet met de training als er binnenkort bijzondere omstandigheden zijn, bijv.
een verhuizing of geboorte.
•• Wek uw kind ‘s avonds niet meer om nog een plas te laten doen.
•• Straf uw kind nooit, het kan er niets aan doen als het een keer mis gaat.
•• Niet of minder drinken heeft geen invloed op bedplassen, dus niet verbieden. Echter,
’s avonds liever geen koffie, thee, chocomel of koolzuurhoudende dranken.
•• In de eerste dagen van de training is het mogelijk dat een erg diepe slaper niet
wakker wordt. U zou dan een ander geluid van de wekker kunnen kiezen. Een andere
goede oplossing kan zijn om bij uw kind te gaan slapen en bij het eerste signaal van
de wekker uw kind te helpen met het wakker worden. Meestal zal uw kind dan na
een paar dagen zelf op het geluid reageren en uit zichzelf wakker worden.
•• Indien er sprake is van een terugval, dan is een korte training gewoonlijk voldoende.
Bewaar daarom de plaswekker zorgvuldig.

Ingebruikname plaswekker
•• Plaats de stekker in de ontvanger.
•• Plaats de ontvanger in het stopcontact en zet deze aan d.m.v. het indrukken van de
centrale LED knop (A) , deze licht nu groen op.
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Koppelen zender en tweede ontvanger:
•• Plaats de ontvanger in het stopcontact en zet deze aan d.m.v. het indrukken van de
centrale LED knop (A), deze licht nu groen op.
•• Druk de – en + knop (B+C) gelijktijdig in gedurende 3 seconden.
•• De centrale LED knop (A) begint groen te knipperen: u heeft nu 1 minuut de tijd
om de drukknopen van de zender tegen de metalen strip (F) van de ontvanger te
houden. De zender en ontvanger zijn aan elkaar gekoppeld wanneer de LED groen
oplicht en de ontvanger een geluidssignaal afgeeft.

Plaswekkertest:
•• Zorg ervoor dat de ontvanger aanstaat en het geluid goed is ingesteld met de + knop (C).
•• Verbind de drukknopen van de zender met de metalen strip (F) op de ontvanger.
Hierdoor zal het alarm afgaan en begint de LED (A) rood te knipperen.
•• Het alarm kan uitgeschakeld worden door de centrale LED knop (A) in te drukken.
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Instellen alarmgeluiden:
|| Bij elk alarm hetzelfde geluid:
Selecteer met de SELECT-knop (D) het gewenste geluid. Het laatst geselecteerde geluid
zal bij elk alarm te horen zijn. Dit is te testen door de drukknopen van de zender tegen
de metalen strip (F) van de ontvanger te houden. Hierdoor zal het alarm afgaan en
begint de LED (A) rood te knipperen.
|| Bij elk alarm een ander geluid:
Druk de AUTO-knop (E) in. Bij elk alarm zal er 1 van de 8 beschikbare geluiden te horen
zijn.
|| Bereik:
Het bereik van zender en ontvanger is maximaal 30 meter in de openlucht. Binnen
gebouwen is het bereik vaak enkele meters minder.

Tips voor gebruik:
•• Verwijder altijd onmiddellijk de zender van een nat broekje. Dit verlengt de
levensduur van de batterij en voorkomt schade aan het broekje.
•• De zender voor het wassen van het broekje verwijderen! De garantie vervalt indien
de zender wordt mee gewassen.
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•• Andere zenders in de nabijheid (bijv. een draadloze babyfoon, garagedeuropener,
weerstation, koptelefoon e.d.) kunnen op de plaswekker storen. Verander de
frequenties van de andere apparaten of verwijder ze.
|| Waarschuwing:
Zorg voor voldoende ventilatie rondom de ontvanger.
Houd bij het weggooien van de batterijen rekening met lokale wetten en voorschriften.

Verklaring plaskalender
Droog: Doorgeslapen
Droog: Naar het toilet geweest

Nat: Wakker van alarm

Broekjes
|| Wassen:
De broekjes dienen voor gebruik te worden gewassen. Ze nemen dan beter vocht
op. De broekjes kunnen in de wasmachine, centrifuge en droger. Broekjes beslist niet
wringen! Vermijd wasverzachter evenals chloorhoudende wasmiddelen. Als de reactie
van de broekjes minder wordt, week de broekjes circa 30 minuten in warm azijnwater
(1 kopje azijn en 2 kopjes water).
|| Broekjestest:
•• Neem een kopje lauw zoutwater (1 theelepeltje zout in 1 kopje water).
•• Klik de zender op het broekje.
•• Steek de ontvanger in het stopcontact (of gebruik batterijen).
•• Zorg ervoor dat de ontvanger aanstaat en het geluid goed is ingesteld
met de + knop (C).
•• Druppel twee theelepels van deze zoutoplossing op de voorzijde van het broekje.
Hierdoor zal het alarm afgaan en begint de LED (A) rood te knipperen.
•• Het alarm kan uitgeschakeld worden door de centrale LED knop (A) in te drukken.

Nat: Niet wakker van alarm

Kind: Droge nacht; kind plakt sticker.
Ouders: Resultaat aankruisen.
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Online plaskalender
De online plaskalender is een interactieve versie van de standaard plaskalender en
werkt zeer motiverend bij de training. U krijgt bij gebruik informatieve boodschappen

Verklaring instructiepictogrammen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Steek ontvanger in het stopcontact. Zet ontvanger aan en stel volume in.
Broekje aantrekken.
Bevestig zender op broekje.
Welterusten.
Ontvanger geeft alarm bij plassen.
Opstaan, wekker uit, zender verwijderen, ga naar het toilet.
Herhaal 2 en 3, welterusten.
Droog!!!

over de voortgang van de training. Bij een droge nacht mag uw kind een spelletje
uitkiezen als beloning. Verdere instructies: www.rodger.nl.
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Trilkussen
Voor dove of slechthorende kinderen kunt
u optioneel een trilkussen bestellen dat
aangesloten kan worden op de plaswekker
(G). Dit trilkussen kan ook een goed
hulpmiddel zijn voor kinderen die een extra
prikkel nodig hebben om te reageren op de
plaswekker. Het trilkussen kan onder het
hoofdkussen gelegd worden, zodat uw kind
een trilsignaal krijgt als de plaswekker afgaat.

Matrasbeschermers

Matrasbeschermers houden beddengoed en matras droog als uw kind in bed plast.
Zie www.rodger.nl.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier
en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten
nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander
bedrijfsafval voor verwijdering.
|| Let op
De stekker dient om het toestel helemaal uit te schakelen. Het uitgeschakelde toestel
blijft gereed voor onmiddellijk gebruik.
Explosiegevaar aanwezig als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
Gebruikte batterijen dienen volgens de aanwijzingen te worden ingeleverd.

Garantie
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Rodger hanteert een garantietermijn van een jaar na ontvangst van de plaswekker
door de koper. De garantie omvat fabricage-en/ of materiaalfouten en een defect dat is
ontstaan onder normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Rodger B.V.
Uitgesloten is schade ontstaan door onzorgvuldig handelen of het niet opvolgen
van de instructies zoals in de gebruiksaanwijzing vermeld. Alleen op vertoon van de
aankoopbon kan de koper een beroep doen op de hierboven omschreven garantie. De
garantie vervalt indien reparaties door derden zijn uitgevoerd. Rodger behoudt zich
het recht voor om specificaties en garantieverplichtingen zonder opgave van reden en
aankondiging eenzijdig te wijzigen.

Helpdesk
Bij vragen over de training of het gebruik van de plaswekker kunt u contact opnemen
met onze helpdesk:
E-mail: support@rodger.nl
Tel: +31 (0)541 – 35 14 49 (10.00-16.00 uur)

Correcte verwijdering van dit product
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat
het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn
gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere
soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame
hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers
moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of
met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product
milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
14

15

16

