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Handleiding TabTime 4
Instellen van tijd en datum
1. Houdt de SET knop ingedrukt totdat de tijd in het display begint te
knipperen.
2. Druk herhaaldelijk op de HOUR knop totdat het juiste uur is
ingesteld. (Let op: wordt onderscheid gemaakt in AM en PM, dit
symbool is te vinden aan de linkerkant van het scherm).
Druk herhaaldelijk op de MIN knop om het juiste aantal minuten in te stellen.
Druk op de SET knop om de tijd op te slaan.
3. Nu zal het maandnummer, helemaal linksonder in het scherm, knipperen.
Druk herhaaldelijk op de HOUR knop totdat de juiste maand is gekozen (01-12).
Druk weer op SET om dit op te slaan.
4. De getallen naast de maand zullen nu gaan knipperen, deze 2 getallen geven de dag
weer (01-31). Druk weer herhaaldelijk op de HOUR knop om de juiste dag te kiezen.
Druk weer op SET om dit op te slaan.
5. Nu zullen de 2 getallen daarnaast gaan knipperen, dit is het jaar (2000-2099). Druk
weer herhaaldelijk op de HOUR knop om van jaar te wisselen.
Instellen van alarmen
1. Druk op de MODE knop
2. Een kleine 1 zal onderaan in het scherm oplichten, dit is alarm 1.
3. Houdt de SET knop ingedrukt totdat de getallen/ --:-- gaan knipperen.
4. Druk op de HOUR knop om van uur te wisselen (let op AM en PM)
5. Druk op de MIN knop om het juiste aantal minuten in te stellen
Druk op de SET knop om dit op te slaan
6. Stop de medicijnen die u op dit tijdstip in moet nemen in pilcompartiment 1.
7. Druk weer op de MODE knop om zo alarm 2 in te stellen, herhaal dit zo voor alle
alarmen.
Wat te doen als het alarm af gaat
1. Zodra het alarm gaat piepen en het rode lampje gaat knipperen is het tijd om uw
medicijnen in te nemen.
2. Kijk op het scherm welk cijfer knippert om zo te weten welke medicijnen u in moet
nemen. (Als het getal 1 knippert, betekent dit dat u de medicijnen uit compartiment 1 moet
innemen).
3. Druk op de oranje STOP knop om het alarm en het knipperende licht te laten stoppen
en neem daarna uw medicijnen in.
4. Als u bijvoorbeeld het getal 2 (of 1, 3 of 4) nog in het beeldscherm ziet staan dan
betekent dit dat u niet op de stop knop heeft gedrukt en/of de medicijnen uit bijbehorend
compartiment niet heeft ingenomen.
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Batterij
Voor dit horloge worden 2 AAA alkaline batterijen gebruikt.
Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van
batterijen door derden.
Betreft Geheugenhulp model: 112038
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