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Gebruiksaanwijzing Cadex Horloge 
(Voor Geheugenhulp productcode 107002, 107003) 

  

Specificaties 

 Maximaal 12 alarmtijden per dag 

 Info tekst per alarm 

 Eenvoudig alles aan en uit zetten 

 Databank met 11 onderwerpen 

 Alert knop voor medische informatie 

 Tijd en Datum en dag van de week informatie 

 Ø Huis ong. 40 mm, Gewicht 35 gram 

 Beperkt waterdicht (regen, douche, bad, zwemmen) 

Gebruik de knoppen niet onder water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functie Werking Knoppen 
Alert knop Laat algemene DATABANK gegevens zien. ‘ALERT’ Herhalen voor alle 

informatie 
4 Programma’s Wisselen van programma’s; 

TIME > DATABANK > ALARMBANK > ACTIVATE 
C 

Tijd en Datum Wordt volledig getoond in het scherm.  Voor instellen: Zie tijd en datum instellen 
DATABANK Voor het opslaan van algemene (medische) gegevens Zie invoeren medische gegevens 
ALARMBANK 12 onafhankelijke alarmen met maximaal 36 posities 

tekst per alarm. 
Zie dagelijks alarm instellen 

Alarm en Snooze Bij alarm zal het horloge 1 minuut piepen en naam 
medicijn of aandachtspunt zal getoond worden.  

Instellen Snooze (2 piepjes per 3 minuten): 
Uitschakelen alarm: 

 
 

A of B -> snooze 

A of B -> alarm uit 

Activate  Aan of uit zetten van alle ingestelde alarmen C -> ACTIVATE 

A of B -> aan (YES)/ uit (NO) 
Volledig reset Door alle knoppen ingedrukt te houden wordt alle 

ingevoerde informatie gewist 
A en B en C en D 

Batterij 
verwisselen 

Batterij wisselen bij dit horloge is niet eenvoudig. Wij 
verzoeken u dit door een vakman uit te laten voeren. 
Onzorgvuldig wisselen batterijen kan nadien problemen 
geven met de waterdichtheid. Geheugenhulp vervangt 
voor u graag de batterij tegen geringe kosten. 
Wilt u toch zelf de batterij gaan vervangen volg dan de 
instructies zoals hiernaast beschreven.(geheugenhulp 
is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door 
verwisselen van batterijen door derden) 
Het is raadzaam de rubberen ring die voor de afsluiting 
tegen vuil en vocht zorgt elke drie jaar te laten 
vervangen. 
Gebruik CR2032 Lithium batterijen. 
Vervang de batterij indien de tekst vaag wordt. 
 
 

 Verwijder 4 schroeven van de 
achterkant van het huis. Zorg dat 
het woord CADEX leesbaar is. 

 Open het huis 

 Verwijder batterijhuis met 2 kleine 
schroefjes. Let op! Laat sticker 
zitten! 

 Vervang de batterij (+ boven) 

 Schroef alles in omgekeerde 
volgorde weer in elkaar. Zorg dat 
de deksel exact hetzelfde 
teruggeplaatst wordt. Cadex weer 
leesbaar. Let op dat de rubber ring 
niet beschadigd. 

 

Gebruikte Symbolen 

A: Druk rechtsboven op knop Forward 

B: Druk rechtsonder op knop Reverse  

C: Druk linksonder op knop Mode 

D: Druk linksboven op knop Adjust 

Let op! 
 

Bij vooraf ingestelde tijden staan alle alarmen op stil. 

Volg de instructie bij functie Activate zoals hieronder 

beschreven. 
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Invoeren medische gegevens 

 C tot “DATA BANK” zichtbaar wordt; 

 A, B om het betreffende onderwerp te 

kiezen; 

 D 2 seconden. 1ste letter gaat knipperen; 

 A, B totdat juiste letter ingesteld staat; 

 C Tweede tekst blokje gaat knipperen 

 A, B totdat juiste letter ingesteld staat; 

 Ga zo verder tot alle letters ingesteld zijn; 

A, B vasthouden voor snel selecteren 

C ingedrukt houden voor kopiëren letter 

 C, verlaten programma of A, B om 

naar het volgende onderwerp in DATABANK 

te gaan. 

 

 

Databank informatie: 
NAME:  Uw naam en telefoonnummer 

ALERT: Belangrijkste informatie; 

ALLERGIC: Allergische reacties zoals 

penicilline, noten of bijensteken 

DOCTOR: Naam en Telefoonnummer van 

Arts 

CONTACT: Naam en Telefoonnummer van 

contactpersoon 

BLOOD: Uw bloedgroep 

BIRTH: Uw geboortedatum 

INSURER: Verzekeringsmaatschappij met 

telefoonnummer 

POLICY: Polisnummer 

verzekeringsmaatschappij 

S.S.: Uw Burger Service Nummer (sofi 

nummer)  

CARD: Naar wens ID/paspoort nummer, 

banknummer, etc. 

Tijd en Datum Instellen 

 C tot de tijd zichtbaar wordt; 

 D 2 seconden. Uren gaan knipperen; 

 A, B totdat juiste uur ingesteld staat; 

 C minuten gaat knipperen 

 A, B totdat juiste minuten ingesteld staat; 

 Herhaal dit voor seconden, jaar, maand, dag 

Horloge geeft automatisch dag van de week. 

 D, verlaten programma 

 

Dagelijks Alarm instellen 

 C tot “ALARM BANK” zichtbaar wordt; 

 A, B om het betreffende alarm te kiezen 

(AL 1 t/m AL 12); 

 D 2 seconden. AL nr gaat knipperen; 

 A, B om het alarm aan ((.)) of uit te zetten 

 C uren gaat knipperen 

  A, B totdat juiste uur ingesteld staat; 

 C minuten gaat knipperen 

 A, B totdat juiste minuten ingesteld staat; 

 C Tekst blokje gaat knipperen 

 A, B totdat juiste letter ingesteld staat; 

 C Tweede tekst blokje gaat knipperen 

 A, B totdat juiste letter ingesteld staat; 

 Ga zo verder tot alle letters ingesteld zijn; 

A, B vasthouden voor snel selecteren 

C ingedrukt houden voor kopiëren letter 

 D, verlaten programma of A, B om 

nogmaals een alarm in te stellen. 
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