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Handleiding Vibralite 8 horloge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 5 programma’s die op het horloge zitten zijn: 

Kalender klok, 8 Alarmen, Stopwatch, Timer en Optie 

 

 

Let op! 

Indien de alarmtijden vooraf ingesteld zijn kunt u direct bij het onderwerp Opties 

 Op de laatste pagina kijken om het geluid- en/of tril-alarm in te schakelen.  

 

De tijd van de Kalender klok instellen 

Het gaat hier om tijdzone 1, de tijd van uw thuislocatie.  

1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop aan de linker onderkant van het horloge 

tot u bij de kalender klok aan komt.  

2. Houdt de SET/RESET knop aan de rechter onderkant van het 

horloge ingedrukt. Op het beeldscherm komt nu de tekst HOLD 

TO SET te staan. Houdt de knop voor 3 seconden ingedrukt. 

3. Het scherm zal nu T-ZONE aangeven, en het getal 1 zal 

knipperen op het scherm.  

Druk op de MODE knop, de uren van de kalender klok zullen 

gaan knipperen. 

4. Druk op de ST/STOP (Start/Stop) knop aan de rechter bovenkant 

va het horloge om de uren van de kalender klok te veranderen. 

(Als u een 12-uurs klok gebruikt, let op AM of PM).  
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5. Druk opnieuw op de MODE knop, de minuten zullen gaan knipperen. Gebruik 

weer de ST/STOP knop om het aantal minuten te veranderen. Doe hetzelfde 

voor de seconden. 

6. Druk na het instellen van de seconden op de MODE knop. Druk op de 

ST/STOP knop om de juiste dag van de week te kiezen. (MO voor maandag, 

TU voor dinsdag, WE voor woensdag, TH voor donderdag, FR voor vrijdag, 

SA voor zaterdag en SU voor zondag.) 

7. Druk hierna weer op de MODE knop. Druk weer op de ST/STOP knop om de 

juiste maand in te stellen (1-12) En herhaal dit voor het instellen van de juiste 

dag (1-31). 

8. Druk na het instellen van de juiste dag opnieuw op de MODE knop. 

9. TIME 12 HR zal nu verschijnen op het beeld scherm. Druk op de ST/STOP 

knop om te wisselen van 12-uurs klok naar 24-uurs klok. Druk hierna weer op 

de MODE knop. 

10. DATE MM-DD zal nu verschijnen op het beeldscherm, kies met de ST/STOP 

knop of dit veranderd moet worden naar DATE DD-MM. Druk opnieuw op de 

MODE knop. 

11. Nu zal opnieuw T-ZONE 1 worden weergegeven, met een knipperende 1. Met 

de ST/STOP knop kan naar T-ZONE 2 en naar T-ZONE 3 gedrukt worden om 

deze in te stellen. Dit gaat op dezelfde manier als bij tijdzone 1. 

12. Als u geen andere tijdzones wilt invullen druk dan na het volledig invullen van 

tijdzone 1 op de SET/RESET  knop. 

 

Instellen van tijdzone 2 en tijdzone 3 als tijdzone 1 al langer geleden ingesteld 

is. 

Ga met de MODE knop naar het kalender klok scherm. Houdt de SET/RESET knop 

ingedrukt. Er zal HOLD TO SET op het beeldscherm verschijnen. Houdt de knop nog 

3 seconden ingedrukt. T-ZONE 1 zal op het beeldscherm verschijnen en de 1 zal 

gaan knipperen. 

Druk op de ST/STOP knop om naar tijdzone 2 of tijdzone 3 te gaan. 

Hierna op dezelfde manier als tijdzone 1 de tijdzone 2 of 3 instellen. 

Druk na het instellen op de SET/RESET  knop. 

 

Het bekijken van de tijden in tijdzone 2 en 3. 

Ga met de MODE knop naar het kalender klok scherm. Druk op de ST/STOP knop. 

Tijdzone 2 zal voor 3 seconden aan de linker bovenkant van het beeldscherm laten 

zien worden. Druk opnieuw op de ST/STOP knop om dit voor tijdzone 3 te doen.  

 

Alarm instellen. 

Let op: de alarmen zijn ingesteld op de tijd uit tijdzone 1. Het alarm zal automatisch 

na 20 seconden stoppen, door op een willekeurige knop te drukken tijdens het alarm 

zal deze ook uitschakelen. 
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Het eerste alarm instellen 

1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het Alarm scherm wordt 

weergegeven. ALARM 1 OFF zal worden weergegeven als het 

alarm nog niet ingesteld is of het alarm uitgezet is. 

2. Houdt de SET/RESET  knop ingedrukt, HOLD TO SET zal worden 

weergegeven op het scherm, houdt de knop nog 3 seconden ingedrukt totdat 

de uur cijfers gaan knipperen. 

3. Druk op de ST/STOP knop om de uur cijfers juist in te vullen. Druk hierna op 

de MODE knop. Doe hetzelfde voor de minuten. 

4. Druk als u klaar bent met het invullen van het alarm op de SET/RESET  knop. 

5. Het eerste alarm icoon zal onder aan het scherm worden weergegeven. 

 

De andere alarmen (2-8) instellen 

Druk op de SET/RESET  wanneer u zich in het alarm scherm begeeft om te wisselen 

van het alarm. Herhaal hierna de instructies voor instellen van alarm 1. 

Om de alarm tijden te bekijken gaat u naar het Alarm scherm. Hier wordt direct de tijd 

van alarm 1 weergegeven, door op de SET/RESET  knop te drukken kunnen de 

andere alarmen worden bekeken. 

 

Het uit/aan zetten van alarmen 

Ga met de MODE knop naar het alarm scherm. Druk op de SET/RESET  knop totdat 

u bij het alarm bent dat u uit wil schakelen. Druk op de ST/STOP knop. Het scherm 

zal OFF weergeven. Het alarm is uitgeschakeld, om deze opnieuw aan te zetten 

moet weer op de ST/STOP knop gedrukt worden. Nu wordt het woord ON 

weergegeven. 

 

Stopwatch 

Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat u bij het CHRONO scherm 

(stopwatch scherm) bent. Wacht 3 seconden, hierna zal CHRONO 

00’00”00 op het beeldscherm worden weergegeven. 

 

Druk op de ST/STOP knop om de stopwatch te laten beginnen. 

Het icoontje aan de linker bovenkant van het scherm onder de C zal gaan 

knipperen. 

Om de stopwatch te stoppen druk op de ST/STOP knop. Druk hier opnieuw op om de 

stopwatch verder te laten gaan. 

Druk om de stopwatch te resetten op de SET/RESET knop als de stopwatch op stop 

staat. Druk anders eerst op de ST/STOP knop. 

 

Split tijd op de stopwatch 
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Druk als de Stopwatch aan staat en loopt op de SET/RESET knop. De stopwatch zal 

doorlopen ook al wordt dit niet weergegeven. Het icoontje aan de linker bovenkant 

van het scherm zal nog steeds knipperen.  

Druk opnieuw op de SET/RESET  knop en de stopwatch zal weer worden 

weergegeven op het scherm.  

 

Timer mode 

De Timer kan tot 23 uur, 59 minuten en 59 seconden ingesteld worden. Als de 

countdown timer op 0 staat zal er een 5 seconden durend alarm worden gegeven, er 

wordt een korter alarm gegeven 30 seconden voor het einde.  

 

Countdown timer instellen 

1. Druk op de MODE knop om naar het TIMER scherm te gaan. Houdt de 

SET/RESET knop ingedrukt, HOLD TO SET zal worden weergegeven, houdt 

de SET/RESET knop nog 3 seconden in gedrukt totdat de uren gaan 

knipperen. 

2. Druk op de ST/STOP knop om de juiste uren in te vullen. Druk op de MODE 

knop en doe hetzelfde voor het aantal minuten. Herhaal dit voor de seconden. 

3. Druk hierna weer op de MODE knop. REPEAT zal worden weergegeven op 

het scherm. Druk op de ST/STOP knop om te kiezen tussen REPEAT ON en 

REPEAT OFF. Als er voor REPEAT ON wordt gekozen zal de countdown 

timer automatisch opnieuw starten wanneer deze 0 heeft bereikt. 

4. Druk op de MODE knop, REMIND zal worden weergegeven in het 

scherm. Kies weer met de ST/STOP knop tussen REMIND ON en 

REMIND OFF. Wanneer er voor REMIND ON wordt gekozen wordt 

een kort alarm gegeven 5 en 10 minuten voor het einde van de 

countdown timer. 

5. Druk als u klaar bent op de SET/RESET  knop. Het knipperen zal 

stoppen. 

 

Starten en stoppen van de Countdown timer 

Druk op de ST/STOP knop om de countdown te starten als u zich al begeeft in het 

TIMER scherm. Als de Countdown timer aanstaat, zal er een icoon knipperen in het 

scherm. Gebruik de ST/STOP knop om de countdown timer te stoppen als deze 

gestart is en te starten als deze gestopt is. 

 

Snel stoppen van de countdown timer 

Wanneer u zich begeeft in het TIMER scherm, houdt de SET/RESET  knop 

ingedrukt, HOLD TO RST zal worden weergegeven in het scherm, houdt de knop 

nog 3 seconden ingedrukt. De timer zal nu automatisch worden gestopt, de 

ingestelde countdown tijd blijft in het horloge staan. 
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Opties 

Hierin kan worden gekozen tussen een tril en/of geluid alarm. Ook kan hierin worden 

gekozen voor een alarm per uur. 

1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat u zich in het OPTION scherm 

begeeft. Wacht 3 seconden, VIBRA OFF zal worden weergegeven in het 

scherm. 

2. Druk op de ST/STOP knop om de trilfunctie aan te zetten (VIBRA ON).  

3. Druk op de SET/RESET  knop. SOUND OFF zal worden weergegeven in het 

scherm. Druk op de ST/STOP knop om het geluid aan te zetten (SOUND ON). 

4. Druk weer op de SET/RESET  knop. HOURLY OFF zal worden weergegeven 

in het scherm. Druk op de ST/STOP knop om de uur-alert aan te zetten 

(HOURLY ON). 

5. Druk op de MODE knop om terug te gaan naar het kalender klok scherm. 

 

Om de instellingen hiervan terug te zien druk op de 

MODE knop om naar het OPTION scherm te gaan. 

Druk op de SET/RESET  knop. VIBRA, SOUND & 

HOURLY instellingen zullen nu laten zien worden. 

 

 

Achtergrond licht 

Druk op de LIGHT knop aan de linker bovenkant van het horloge. Het licht zal nu 3 

seconden aan gaan en daarna automatisch weer uit gaan. Het licht gaat ook weer uit 

wanneer er niet op een andere knop gedrukt wordt. Het licht zal aanblijven wanneer 

tijdens de 3 seconden op andere knoppen wordt gedrukt.  

 

Auto licht optie 

Druk op de MODE knop wanneer u zich in het kalender klok scherm begeeft. 

Houdt het knopje LIGHT voor 5 seconden ingedrukt. Het icoontje AUTO zal worden 

weergegeven rechtsonder de dag en maand cijfers. Om deze weer uit te zetten moet 

u in het kalender klok scherm opnieuw de LIGHT knop 5 seconden ingedrukt 

houden. 

 

Batterij 

Voor dit horloge wordt een CR2032 batterij gebruikt. 

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van 

batterijen door derden. 

Betreft Geheugenhulp modellen 110011B, 110011Z, 110012 en 110014. 

 

 


