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Handleiding Vibralite 12 

 

Algemeen 

Als tijdens het instellen 2 minuten lang niet op een knop wordt gedrukt zal het knipperen 

stoppen en de instellingen die ingevoerd zijn zullen bewaard worden. Maak de instellingen 

af door opnieuw in te stellen en de MODE knop in te drukken om de al eerder ingevoerde 

instellingen voorbij te gaan. 

Kalender klok 

1. Druk op MODE totdat het kalender klok scherm wordt weergegeven. 

2. Houdt de SET/RST knop ingedrukt totdat T-ZONE wordt weergegeven bovenin 

het scherm. Het nummer 1, 2 of 3 zal onderin het scherm worden weergegeven. 

Druk op de ST/STP knop om de juiste tijdzone te kiezen.  

3. Druk op de MODE knop, de uren zullen gaan knipperen. Druk op de ST/STP knop om de 

juiste uren in te stellen. (Let als de 12-uurs klok gebruikt wordt op de notatie van PM en AM. 

PM zal zodra deze aanstaat links worden weergegeven, en als het geen PM is zal er niks 

worden weergegeven). 

4. Druk weer op de MODE knop en doe hetzelfde voor de minuten, en daarna weer hetzelfde 

voor de secondes. Om de secondes op 00 te zetten moet op de ST/STP knop gedrukt 

worden. 

5. Druk hierna weer op de MODE knop om de juiste dag van de maand uit te kiezen, druk op 

de ST/STP knop om de dag te kiezen (1-31). 

6. Druk hierna weer op de MODE knop en doe hetzelfde voor de juiste maand (1-12). 

7. Druk weer op de MODE knop en kies het juiste jaartal uit (laatste 2 nummers van het 

jaartal). Gebruik weer de ST/STP knop om het juiste jaartal in te stellen. 

8. Druk weer op de MODE knop, het nummer 12 of 24 zal knipperen. Gebruik de ST/STP 

knop om te kiezen tussen de 12 of 24-uurs klok. 

9. Druk op de MODE knop, de letters MM:DD of DD:MM zullen knipperen, kies met de 

ST/STP knop welke weergave gewenst is.  

10. Druk op de SET/RST knop om de instellingen op te slaan. 

Tijdzone kiezen 

1. Houdt de SET/RST knop ingedrukt wanneer u zich in 

de kalender klok begeeft. T-ZONE zal worden 

weergegeven bovenin het scherm. Het nummer 1, 2 of 

3 zal knipperen onderin het scherm.  

2. Gebruik de ST/STP knop om de juiste tijdzone te kiezen. 

3. Druk op de SET/RST knop om de gekozen tijdzone vast te zetten. (Om snel tijdzones te 
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bekijken druk dan op de ST/STP knop wanneer u zich in de kalender klok begeeft. Zo worden 

de 2 tijdzones die niet gekozen zijn snel laten zien. Het scherm zal na 5 secondes 

automatisch terugkeren naar de gekozen tijdzone). 

Alarm 

U beschikt over 12 onafhankelijke alarmen. Het alarm gaat gedurende 20 secondes af 

voordat deze automatisch stopt. Er kan handmatig gestopt worden met de ST/STP knop.  

1. Druk op de MODE knop totdat ALARM wordt weergegeven op het scherm. Na 

ongeveer 2 seconden wordt ALM-01 weergegeven. 

2. Houdt de SET/RST knop ingedrukt totdat het nummer 01 gaat knipperen. 

3. Druk op de ST/STP knop om het alarm te kiezen (01-12).  

4. Druk op de MODE knop, de uren zullen knipperen, druk op de ST/STP knop om de juiste 

uren in te stellen (let bij de 12-uurs klok op de notatie van PM/AM). Doe hierna het zelfde 

voor de minuten. 

5. Druk na het instellen van de minuten op de SET/RST knop om het programma op te slaan. 

Om nog een alarm in te stellen druk dan op de MODE knop terwijl de minuten nog aan het 

knipperen zijn. 

Alarmen uit en aan zetten 

1. Druk op de MODE knop terwijl u zich in het ALARM  scherm begeeft. Hierna zal ALM-01 

worden weergegeven. Druk op de SET/RST knop om het juiste alarm te kiezen. 

2. Druk op de ST/STP knop om het alarm uit of aan te zetten (ON of OFF zal 

worden weergegeven).  

Stopwatch 

Gaat tot 23 uur, 59 minuten en 59 secondes. 

1. Druk op de MODE knop totdat CHRONO wordt weergegeven. Na 2 secondes 

zal 0’00”00 worden weergegeven onderin het scherm. Als er een andere tijd 

wordt weergegeven druk dan op de ST/STP knop als de timer aan het tellen is. 

Als deze is gestopt druk dan op de SET/RST knop.  

2. Druk op de ST/STP knop om de stopwatch te laten lopen. Het icoon bovenin zal knipperen. 

3. Druk op de ST/STP knop om de stopwatch te stoppen en de verstreken tijd op te nemen. 

4. Druk op de ST/STP knop om de stopwatch weer te hervatten. 

Split timing op de stopwatch 

1. Reset de tijd zoals hierboven wordt uitgelegd. 

2. Druk op de ST/STP knop om de stopwatch te starten. 

3. Druk op de SET/RST knop, het scherm zal ‘bevriezen’. De verstreken tijd wordt 

geregistreerd, terwijl de timer intern nog doortelt, wat niet wordt weergegeven.  

4. Druk op de SET/RST knop om de totale verstreken tijd te registreren. 
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Timer 

1. Druk op de MODE knop totdat TIMER1 of TIMER2 wordt 

weergegeven in het scherm. 2 Secondes daarna zal TMR-1 of TMR-2 

worden weergegeven. 

2. Houdt de SET/RST knop ingedrukt totdat de uren zullen knipperen, gebruik de ST/STP 

knop om de uren juist in te stellen. Herhaal dit voor de minuten en de secondes. 

3. Druk hierna weer op de MODE knop, REPEAT zal worden weergegeven in het scherm. En 

onderin het scherm zal ON of OFF worden weergegeven. 

4. Gebruik de ST/STP knop om ON of OFF te selecteren 

5. Druk op de MODE knop, REMIND ON of OFF zal worden weergegeven. Druk op de ST/STP 

knop om ON of OFF te kiezen. 

6. Druk op de SET/RST knop om het programma op te slaan. 

Timer stoppen en starten 

1. Druk, als u zich al in het TIMER scherm begeeft, op de ST/STP knop om de timer te starten. 

Het timer icoontje zal rechts van het scherm knipperen. 

2. Druk op de ST/STP knop om de timer te stoppen. (Als de timer ingesteld is op 

REPEAT en de alert is geactiveerd, druk dan 2 keer op ST/STP om de timer te 

stoppen). 

Snel resetten van de timer 

1. Houdt de SET/RST knop ingedrukt wanneer u zich in het TIMER scherm begeeft totdat de 

al ingevoerde timer wordt weergegeven. 

2. Druk op de ST/STP knop om de timer weer te starten op de eerder ingestelde tijd. 

Opties 

Instellen van tril en geluid functie, instellen van uurlijkse alerts. 

1. Druk op de MODE knop totdat u zich in het OPTION scherm begeeft. Na 2 

secondes zal VIBRA worden weergegeven in het scherm. ON of OFF zal worden 

weergegeven in het scherm. Houdt de SET/RST knop ingedrukt totdat ON of 

OFF zal gaan knipperen. 

2. Druk op de ST/STP knop om de trilfunctie aan of uit te zetten. 

3. Druk op de MODE knop, SOUND zal worden weergegeven op het scherm en ON of OFF zal 

knipperen. Druk op de ST/STP knop om het geluid aan of uit te zetten. 

4. Doe hetzelfde voor het uurlijkse alert (HOURLY) en voor de button (BUTTON). 

5. Druk op de SET/RST knop om het programma op te slaan. 

Snel bekijken van de instellingen in het Option scherm 

Ga naar het OPTION scherm, na 2 secondes zal VIBRA in het scherm worden weergegeven. 

Hieronder zal met ON of OFF worden weergegeven of het alarm uit of aan staat. Met de 

ST/STP knop kan er worden gekeken naar de andere opties (SOUND, HOURLY en BUTTON). 
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Achtergrond licht 

Druk op de LIGHT knop om het achtergrond licht aan te zetten. Dit zal 3 secondes aanblijven 

en daarna automatisch uitgaan wanneer er niet op een andere knop wordt gedrukt. 

Batterij 

Voor dit horloge wordt een CR 2032 batterij gebruikt. 

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door verwisselen van batterijen 

door derden. 

Betreft Geheugenhulp modellen 110001, 110002, 110003, 110004, 110005 en 110006 


