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Tabtime Super 8 

De Tabtime Super 8 kan tot 8 alarmen per dag worden ingesteld met 

alle mogelijke tijden. Het alarm heeft 8 pilcompartimenten die 

corresponderen met de 8 alarmen. Het alarm heeft ook een 

countdown functie voor ieder half uur en heel uur. Deze countdown 

functie kan niet samen met de 8 alarmen worden gebruikt. Op de voorkant van het alarm 

zit een rood led lichtje wat zal knipperen zolang  na het afgaan van het alarm het doosje 

niet opengemaakt is om de medicijnen te nemen.  

De Tabtime Super 8 heeft 10 functies die in te stellen zijn met 3 knoppen. Druk 1 maal op 

de knop MODE om de tijd in te stellen. Druk 2 tot 9 keer op de knop MODE om alarm 1-8 

in te stellen. Druk 10 maal op de knop MODE om de countdowntimer in te stellen. Het 

alarm heeft een 24-uurs klok. 

De tijd instellen 

Verwijder het plasticje om de batterij contact  te laten maken. Druk op de MODE knop en 

houdt deze ingedrukt totdat de getallen beginnen te knipperen. Stel de tijd nu in met de 

knoppen HOUR en MINUTE. Om de tijd op te slaan druk op de MODE knop en laat de 

knop meteen los. 

Alarmen instellen 

Druk op de MODE knop, -:- en het nummer 1 met een bel zullen te zien zijn in het scherm. 

Druk nog een keer op de MODE knop en houdt deze ingedrukt totdat het -:- teken gaat 

knipperen. Stel het alarm in met de HOUR en MINUTE knoppen. Druk op MODE om het 

alarm te bevestigen. Druk nog een keer op MODE om het 2e alarm in te stellen. Zo kunnen 

alle 8 alarmen ingesteld worden.  

Als het alarm afgaat, zal deze 40 seconden afgaan en het rode led lampje zal gaan 

knipperen totdat je het doosje opent om de medicijnen in te nemen. 

De Countdowntimer instellen 

Druk 10 keer op de MODE knop, er zal een eierwekker symbool boven aan het scherm te 

zien zijn. Het scherm geeft 00;00 weer. Druk op de MODE knop en houdt deze ingedrukt 

totdat 00;00 knippert en stel dan de tijd in voor welk interval van de timer gewenst is. Druk 

op de MINUTE knop om de countdown timer te starten, het eierwekker symbool zal blijven 

knipperen zolang de countdown timer loopt. Druk na de eerste keer dat het alarm hiervan 

afgaat nogmaals op de MINUTE knop om de timer weer verder te laten lopen.  

Alarm stoppen 

Om een alarm uit te zetten ga je met de MODE knop naar het uit te zetten alarm en druk je 

op de MINUTE knop om het alarm te verwijderen. Om alle instellingen te verwijderen haal 

de batterij er voor een paar minuten uit. 

Batterij 

Voor dit horloge wordt een CR2032 batterij gebruikt. 

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van 

batterijen door derden. 
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