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Handleiding TAB-TIMER 8 alarmen 
 

 

 

Algemeen 

 

De Tab-Timer kan u tot 8 keer per dag op exacte tijden waarschuwen voor bijvoorbeeld 

het innemen van medicijnen. Via de ingebouwde ‘countdown timer’ kan een alarm 

ingesteld worden op een vast interval, bijvoorbeeld iedere 4 uur. 

Een magneet aan de achterzijde geeft je de mogelijkheid het alarm aan een metalen 

oppervlak zoals koelkast of verwarming te hangen. Het ingebouwde steuntje helpt om het 

alarm goed zichtbaar op bijvoorbeeld een tafel te plaatsen. 

 

Plaatsen en vervangen batterijen 

Het kan zijn dat de batterij ingepakt zit in folie. Verwijder de folie van de batterij. Open de 

batterij-ruimte door het klepje aan de achterzijde onder het ingeklapte steuntje weg te 

schuiven. Plaats de batterij in de juiste richting (+ zijde batterij aan + zijde in de batterij-

ruimte). Sluit het klepje, het alarm is klaar om ingesteld te worden. 

Als het alarm op willekeurige tijden afgaat dient u de batterij te vervangen. Gebruik 

hiervoor een deugdelijke AAA alkaline batterij.  

Geheugenhulp kan niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het ondeskundig 

verwisselen van batterijen. 

 

Instellen klok 

Voor een correcte werking is het belangrijk de klok eerst in te stellen. 

Druk op de MODE knop tot de tijd in beeld komt met knipperende dubbele punt ( : tussen 

de uren en de minuten zoals 12:00 ). 

Druk de MODE knop ongeveer 2 seconden in tot de cijfers gaan knipperen 

Stel via de HOUR knop de juiste uren in 

Stel via de MINUTE knop de juiste minuten in. 

Druk op de MODE knop om de ingestelde tijd vast te leggen 

Omschakelen tussen 12 en 24-uurs systeem kan met de HOUR knop. Bij 12-uurs systeem 

staat er een P links op het scherm tussen 12 uur middag en middernacht. 

 

Instellen dagelijkse alarmen 

Druk op de MODE knop tot het gewenste alarm (1 tot en met 8) in beeld komt. Dit herkend 

u aan een klokje met het cijfer 1 t/m 8 aan de bovenzijde. 

Druk de MODE knop ongeveer 2 seconden in tot de cijfers gaan knipperen 

Stel via de HOUR knop de juiste uren in 

Stel via de MINUTE knop de juiste minuten in. 

Druk op de MODE knop om de ingestelde alarmtijd tijd vast te leggen. Ga desgewenst via 

de MODE knop verder om het volgende alarm in te stellen. 
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Als u de tijd weer in beeld hebt staan, staan de klokjes van de ingestelde alarmen boven in 

beeld. 

 

Dagelijks alarm stoppen 

Als het alarm gaat kunt u dit stoppen door op een willekeurige knop te drukken. Als u niets 

doet stopt het alarm na ongeveer 60 seconden. Ook zal er een rood led lampje knipperen 

aan de voorkant. Deze stopt pas met knipperen als er op een willekeurige knop gedrukt 

wordt. 

 

Dagelijks alarm resetten 

Om een dagelijks alarm te resetten gaat u via de MODE knop naar het te resetten alarm. 

Druk op de MINUTE knop om het alarm te resetten (volledig uitschakelen). 

Door de batterij voor enkele minuten te verwijderen kunt u in een keer alle instellingen 

wissen. 

Instellen Count-down Timer 

Om de countdown timer in te stellen gaat u via de MODE knop naar de timer instellingen.  

U ziet een zandlopertje in de linker bovenhoek. 

Druk ongeveer 2 seconden op de MODE knop totdat de uren en minuten gaan knipperen 

0:00). Stel de gewenste uren en minuten in voor de timer. De maximaal in te stellen tijd is 

23 uur en 59 minuten.  

Druk op de MINUTE knop totdat de zandloper gaat knipperen en de timer loopt. Door kort 

op de MINUTE knop te drukken kunt u de timer stop zetten of weer hervatten.  

Als het alarm gaat kunt u door 2 maal op de MINUTE knop te drukken de timer opnieuw 

starten met de eerder ingestelde tijd. 

 

Batterij 

Voor dit horloge worden 2 AAA alkaline penlite batterijen gebruikt. 

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van 

batterijen door derden. 

Betreft Geheugenhulp model:  
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