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Gefeliciteerd met de aanschaf
van de Apollo 24 dagwekker!
De Apollo 24 heeft vele voordelen: Het is de
kleinste en lichtste dagwekker van Nederland en
is met de trilfunctie zeer discreet. En indien nodig
kan ook het instelbare geluid worden gebruikt. Kortom, een zeer
compleet product!
Op onze site www.urifoon.nl/apollo24 kunt u een scorekaart downloaden. Zo kunt u het dagelijkse resultaat vermelden en de voortgang
inzichtelijk krijgen.
De effectiviteit van de training is het grootst wanneer u de Apollo 24
zoveel als mogelijk na school en in het weekend gebruikt.
Vaak merkt u binnen een aantal dagen al vooruitgang en bij veel
gebruikers is het probleem binnen 8 weken opgelost.
De belangrijke succesvoorwaarden hierbij zijn een goede motivatie
van u én uw kind. En stop niet te snel. Blijf de Apollo 24 gebruiken
totdat het plasprobleem is verholpen.
Uit angst voor het alarm kunnen kinderen onnodig vaak naar het
toilet gaan of juist de plas heel lang ophouden. Beide situaties zijn
ongewenst. Het is belangrijk dat uw kind tijdens het gebruik van de
Apollo 24 naar het toilet gaat bij het gevoel van een volle blaas.
Tot slot, voordat u het alarm kunt gebruiken, dient u eerst de batterij
te plaatsen! Zie “Klaar maken voor gebruik”.
Veel succes met de training!
Het Urifoon team.
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DE APOLLO 24
De mogelijke onderdelen van de Apollo 24 dagwekker
Apollo 24 ontvanger
Schroevendraaier
Dry-Mate inlegger

Aansluitsnoer met clip
voor Dry-Mate inlegger

• De ontvanger
• Schroevendraaier
• CR2450 batterij

Batterij type
CR2450

Aansluitsnoer met clip
voor bevestiging aan
eigen ondergoed

Hoe wilt u de Apollo 24 gebruiken:
1 In combinatie met uw eigen ondergoed?
		 Gebruik het snoer met de blauwe clip!
2 In combinatie Urifoon sensor ondergoed?
		 Gebruik het snoer met de 2 drukknopen!
3 In combinatie met Dry-Mate inlegger?
		 Gebruik het snoer met de oranje clip! Vanwege de scherpe
		 tandjes deze niet op uw eigen kleding bevestigen!
Om te proberen zijn 2 stuks Dry-Mate bijgevoegd.
Alle onderdelen zijn los verkrijgbaar op www.urifoon.nl.
WWW.URIFOON.NL
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BEDIENING APOLLO 24 ONTVANGER
Speaker

Schroefjes om dekseltje
te openen

Clipje om batterij
vast te zetten

Knop A
Stop
knop
Knop B
Rood lampje
Ingang aansluitsnoertje

Klaar maken voor gebruik
Open de 2 schroefjes van batterij deksel met de
meegeleverde schroevendraaier. Plaats de batterij met de tekst
naar boven (zie afbeelding). Plaats de deksel terug en schroef de 2
schroefjes vast. Het rode lampje aan de voorkant geeft eens in de
20-30 seconden een korte flits.
Instellen type alarm signaal
U heeft de keuze uit trillen, geluid of een combinatie van beiden.
Standaard staat het alarm op alleen geluid ingeschakeld.
Als u dit wil aanpassen houdt u de Stop knop (zie “afbeelding”)
3 seconden ingedrukt, totdat het rode lampje aan de voorkant
constant gaat branden. Druk op knop A of B aan de zijkant van de
dagwekker. Elke keer dat u drukt verandert de instelling van alleen
geluid alarm, alleen trillen of de combinatie geluid én trillen.
Als het gewenste type alarm is gevonden, drukt u ter bevestiging
op de stop knop. Het constante rode lampje gaat weer uit.
Let op dat het rode lampje constant moet branden als u het type
alarm signaal wilt instellen!
Instellen gewenst volume geluidsignaal
Er zijn 3 standen: zacht, medium en hard. De fabrieksinstelling is
medium. Door minimaal 1 seconde op knop A (zie “afbeelding”) te
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drukken wordt het volume harder. Herhaal dit om steeds een stapje
harder te gaan. Met knop B gaat het volume in stapjes omlaag.
Low battery signaal
Als het rode lampje spontaan continu gaat branden is de batterij bijna
leeg. Zie “Klaar maken voor gebruik” om batterij te verwisselen.
Gebruik Apollo 24
Bevestig de clip over de
Ingang
bevestiging
kraag van het shirt, stop
veiligheidspeld
het in een (broek)zak,
hang de Apollo 24 met
een keykoord om uw nek
of plaats de Apollo 24 met een veiligheidsspel waar u maar wilt. Leidt
het snoer onder de kleding door naar de onderbroek.
Als het alarm gaat, kunt u op de Stop knop drukken om het alarm
tijdelijk uit te schakelen. Als het aansluitsnoertje nog aan beide
uiteinden is bevestigd, zal het alarm na 20 seconden weer af gaan.
Net zolang tot het aansluitsnoertje wordt los gemaakt aan 1 van de
uiteinden.
De Training
Een training met de dagwekker heeft als doel dat uw kind het gevoel
van een (te) volle blaas gaat koppelen aan het tijdig naar de wc gaan.
De dagwekker geeft een alarm op het moment dat in de broek wordt
geplast. In een reflex stopt uw kind met plassen en gaat naar de wc
om de plas af te maken. De correctie met het alarm zorgt ervoor dat
met een aantal weken uw kind zelf de aandrang tijdig voelt, de plas
ophoudt en tijdig naar de wc gaat.
Voor een effectieve training is het belangrijk dat het plasmoment snel
wordt gesignaleerd.
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U kunt de Apollo 24 op 3 manieren gebruiken.
1. GEBRUIK APOLLO 24 MET EIGEN ONDERGOED
De blauwe clip wordt aan de buitenkant van de onderbroek
bevestigd, daar waar de eerste druppels urine worden verwacht.
Voordelen
+ Geen extra kosten
Aandachtspunt
 Zeer klein sensorbereik. De stof tussen de clip moet nat
worden om het alarm te activeren.

2. GEBRUIK APOLLO 24 MET
URIFOON SENSOR ONDERGOED
Het snoer met de 2 drukknoopjes wordt aan
de voorkant van het speciale sensorbroekje
bevestigd.
Voordelen
+ Groot sensorbereik.

6

WWW.URIFOON.NL
URIFOON

+ Snel alarm bij plasmoment.

3. GEBRUIK APOLLO 24 MET DRY-MATE INLEGGER
De oranje clip wordt aan de bovenkant van de inlegger
bevestigd. Het is belangrijk dat de metalen tanden
van de clip precies op het begin van de zwarte lijnen
worden geplaatst! Met de plakrand wordt de inlegger
in de onderbroek vast gelegd.
Voordelen
+ Groot sensorbereik dus snel alarm bij plasmoment.
+ Te gebruiken in eigen ondergoed.
+ Lekt niet door, dus bij snelle reactie hoeft ondergoed niet te
worden verschoond.
Let op! Vanwege de scherpe tandjes de oranje clip alleen gebruiken i.c.m.
de Dry-Mate inlegger! Het zal uw kleding beschadigen indien de oranje clip
hier rechtstreeks op wordt bevestigd. Gebruik de blauwe clip, indien u een
clip wel rechtstreeks op uw kleding wilt bevestigen!

GARANTIE
Op de Apollo 24 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 omvat geen batterijen, batterijdeksel, schroevendraaier
en aansluitsnoertjes.
Urifoon is niet voor iets meer of anders aansprakelijk dan voor de
hierboven omschreven garantieverplichtingen. Alleen op vertoon van
de aankoopbon kan de eerste koper een beroep doen op de hierboven omschreven garantie.
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