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Gebruiksaanwijzing Vibralite 3 horloge. 
 
Specificaties 
- Alarm met trilfunctie 
- Achtergrond licht voor goed zicht ’s nachts 
- Programma’s: Kalender klok, Stopwatch, 

tweede tijd (handig wanneer er naar een 
andere tijdzone gereisd wordt), Alarm 1, 
Alarm 2 (inclusief snooze optie) , countdown 
timer ( kan op seconden, minuten en uren 
gezet worden.) 

- Chime alarm, geeft indien ingeschakeld, elk 
uur een kort alarm 

- 12 of 24-uurs klok 
- Werkt op een CR2032 batterij 
 
Het horloge heeft 6 programma’s: 

1. Kalender klok  
2. Stopwatch 
3. Tweede tijd 
4. 1e alarm 
5. 2e alarm 
6. Countdown timer 

 
Om van programma te wisselen 
moet er op de MODE knop aan  
de linker-boven kant van het  
horloge gedrukt worden. De  
programma’s zullen op bovenstaande volgorde 
weergegeven worden bij het herhaaldelijk 
indrukken van de MODE knop.  
 

Voor de eerste keer de kalender klok instellen 
1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat de kalender klok wordt weergegeven. 
2. Druk op de LAP/RESET knop aan de rechteronderkant van het horloge en houdt 

deze ingedrukt totdat de secondes op het scherm beginnen te knipperen. Druk op 
de START/STOP knop aan de rechterbovenkant van het horloge om de secondes 
op 00 te zetten. 

3. Druk op de MODE knop, de uren beginnen te 
knipperen. Druk op de START/STOP knop 
om de juiste tijd van de dag aan te geven. 
(Wanneer de 12-uurs klok wordt 
weergegeven, wordt bovenaan aangegeven 
of de tijd in PM of AM staat).  
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4. Druk opnieuw op de MODE knop, de minuten zullen gaan knipperen. Druk op de 
START/STOP knop om de juiste minuten weer te geven. 

5. Druk op de MODE knop en de 12-uur of 24-uurs klok zal gaan knipperen, druk op 
de START/STOP knop om te veranderen van de 12 naar 24-uurs klok of 
andersom. 

6. Druk op de MODE knop om de datum te veranderen. Aan de linker bovenkant 
van het scherm zal er een nummer gaan knipperen. Druk op de START/STOP 
knop om hier de juiste dag van de maand van te maken (1-31). 

7. Druk op de MODE knop om de maand aan te passen. Er zal weer een nummer 
op het scherm gaan knipperen. Druk op de START/STOP knop om de juiste 
maand weer te geven (1-12). 

8. Druk op de MODE knop om de dag van de week aan te passen. Een 2-letterig 
woord op het scherm zal gaan knipperen. Druk op de START/STOP knop om de 
dag aan te passen (MO=Monday/maandag, TU-Tuesday/dinsdag, 
We=Wednesday/woensdag, TH=Thursday/donderdag, FR=Friday/Vrijdag, 
SA=Saterday/Zaterdag, SU=Sunday/zondag). 

9. Druk op de LAP/RESET knop wanneer u klaar bent met het instellen van de 
kalender klok. 

 

Een alarm instellen 
1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het horloge het alarm programma 

aangeeft (A1= alarm 1, A2=alarm 2). 
2. Druk op de LAP/RESET knop en houdt deze ingedrukt totdat de uren gaan 

knipperen. Druk op de START/STOP knop om deze op het juiste uur te zetten 
(Let erop dat u goed op de AM/PM notatie let wanneer het horloge op de 12-uurs 
klok staat). 

3. Druk op de MODE knop om naar de minuten te gaan, deze zullen gaan 
knipperen. Druk op de START/STOP knop om het aantal minuten te veranderen. 

4. Druk op de LAP/RESET knop wanneer u klaar bent met het instellen van het 
alarm. Het scherm zal stoppen met knipperen en het alarm is ingesteld.  

 
 

Het uit en aan zetten van een alarm 
Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het horloge 
het alarm programma weergeeft (alarm 1 of alarm 2). 
Druk herhaaldelijk op de START/STOP knop om het 
alarm aan of uit te zetten. Wanneer er een icoon onder 
alarm 1 of 2 staat dan staat het alarm aan. 
Als het icoontje weg is staat het alarm uit. 
 

Chime-alarm instellen 
1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het 

horloge het alarm programma weergeeft, alarm 1 of 
alarm 2.  

2. Druk herhaaldelijk op de START/STOP knop totdat 
hij op de CHIME optie staat. Het CHIME alarm staat 
aan als er een icoon onder het woord CHIME te zien 
is, en uit als het icoon niet te zien is. 
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Countdown timer 

1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het  
horloge het TR (countdown timer) scherm weergeeft. 

2. Houdt de knop LAP/RESET ingedrukt totdat de seconden beginnen te knipperen. 
Druk op de START/STOP knop om het op de gewilde seconden in te stellen. 

3. Druk op de knop MODE om naar de uren te gaan, deze zullen gaan knipperen. 
Druk op de START/STOP knop om de uren te kiezen.  

4. Druk op de MODE knop om naar de minuten te gaan en druk weer op 
START/STOP voor de gewenste minuten.  

5. Druk als u klaar bent op LAP/RESET om de countdown timer te bewaren. Het 
scherm zal stoppen met knipperen. 

 
De Countdown timer starten 
Druk op de START/STOP knop nadat de countdown timer goed is gezet. De 
countdown timer zal beginnen. Om te onderbreken druk op de START/STOP knop. 
Druk weer op de START/STOP knop om verder te gaan met de countdown timer.  
Als de countdown timer langer dan 10 minuten ingesteld staat, zal het horloge een 
korte herinnering geven wanneer er nog 10 minuten over zijn en wanneer er nog 5 
minuten over zijn. 
Automatisch herladen van de Countdown timer 
De countdown timer zal automatisch herladen wanneer deze op 0 staat. Wanneer dit 
niet gewenst is, druk twee keer op de START/STOP knop wanneer het alarm 
geactiveerd is, en een keer op de START/STOP knop wanneer het alarm niet 
geactiveerd is. Om de countdown timer opnieuw te starten, druk op de START/STOP 
knop wanneer u zich in het Countdown timer programma begeeft. 
Om de Countdow timer te resetten houdt de LAP/RESET knop ingedrukt voor 2 tot 3 
seconden. De cijfers zullen terug komen op de tijd waarop de countdown timer stond. 
 

Stopwatch 
1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het Stopwatch scherm weergegeven 

wordt. 
2. Om de stopwatch te starten druk op de START/STOP knop. Aan het knipperende 

icoon aan de bovenkant van het scherm is te zien dat de stopwatch aan staat. 
 
Om de stopwatch te stoppen druk op de START/STOP knop. Druk opnieuw op de 
START/STOP knop wanneer u de stopwatch weer verder wilt laten gaan. De 
Stopwatch kan tot 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden lopen. Om de Stopwatch te 
resetten druk op de LAP/RESET knop wanneer de stopwatch in een stop-positie 
staat. 
 
Split tijd op de stopwatch 
1. Druk op de START/STOP knop om de stopwatch te starten 
2. Druk op de LAP/RESET knop tijdens het aanstaan van de stopwatch. De 

stopwatch zal aanblijven ondanks dat je dit niet in het display ziet. Het icoon 
bovenin het scherm zal blijven knipperen. 

3. Druk de LAP/RESET knop opnieuw in en het scherm zal de totale stopwatch-tijd 
laten zien. 

4. Om de stopwatch te resetten druk op de START/STOP knop en daarna op de 
LAP/RESET knop. 
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Diverse instellingen 
 
Tweede tijd instellen 
1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het scherm de tweede klok aangeeft. 

(T2) 
2. Druk op de LAP/RESET knop en houdt deze ingedrukt totdat de uren gaan 

knipperen. Druk op de START/STOP knop om de juiste uren in te vullen. 
3. Druk op de LAP/RESET knop om de tijd op te slaan. 
4. (Alleen het uurtal kan bij de tweede tijd veranderd worden, de minuten en 

seconden zullen hetzelfde zijn als bij de gewone kalender klok). 
 
Het instellen van tril/geluid functie 
Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het 
horloge de kalender klok weergeeft. Druk daarna 
herhaaldelijk op de START/STOP knop voor het 
gewenste alarm (trillen/geluid). Rechtsboven in 
wordt het wel/niet trillen en het wel/niet geluid 
weergegeven door icoontjes waarvan de bovenste 
staat voor trillen, en de onderste voor geluid. 
 
Achtergrond licht 
Druk op de LIGHT knop om het licht aan te zetten van het horloge. Het scherm zal 
ongeveer 3 seconden licht geven totdat hij automatisch uitgaat.  
 
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 110021B, 110021R, 110021RVS, 110021C en 

110021Z. 

 

 

 


