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Let op: Voordat u een functie instelt moeten de cijfers die u in wilt stellen altijd 
knipperen. 
 
Tijd en kalender: tijd instellen (uren, minuten, secondes en datum) 
Druk (herhaaldelijk) op de MODE knop totdat er TIME in het beeldscherm komt te 
staan.  
Houdt de SET knop ingedrukt totdat de cijfers beginnen te knipperen.  
Gebruik de ST/STP knop om de uren in te stellen 
Druk op de MODE knop om verder te gaan naar de minuten. 
Gebruik weer de ST/STP knop om de minuten in te stellen. 
Herhaal dit voor de seconden, dagen, maand en jaar.  
Druk hierna op de SET knop om de instellingen op te slaan. 
 
De datum bekijken: Druk op de ST/STP knop als het scherm op het TIME scherm 
staat. 
 
Alarmen: Er kunnen tot 12 alarmen worden ingesteld 
Druk (herhaaldelijk) op de MODE knop totdat er ALM in het beeldscherm komt te 
staan. 
Houdt de SET knop ingedrukt totdat de cijfers beginnen te knipperen. 
Gebruik de ST/STP knop om te kiezen welk alarm u wilt instellen (01-12) 
Druk op de MODE knop om naar de uren instellen te gaan. 
Gebruik de ST/STP knop om de uren in te stellen. 
Druk weer op de MODE knop om naar de minuten te gaan. 
Gebruik de ST/STP knop om de minuten in te stellen. 
Druk op de SET knop om de instellingen op te slaan of druk op de MODE knop 
terwijl de minuten nog aan het knipperen zijn om naar het volgende alarm te gaan. 
Hierna weer met de ST/STP de uren in stellen. 
Het alarm zal 20 seconden afgaan en dan automatisch stoppen. Om handmatig te 
stoppen druk op de ST/STP knop. 
 
Countdown timer: Kan worden ingesteld tot 23 uur, 59 minuten en 59 
seconden. Kan ook worden ingesteld zodat de timer opnieuw start nadat deze 
is afgelopen. 
Druk (herhaaldelijk)  op de MODE knop totdat er TMR in het beeldscherm komt te 
staan. 
Houdt de SET knop ingedrukt totdat de cijfers beginnen te knipperen. 
Gebruik de ST/STP knop om de uren in te stellen.  
Druk op de MODE knop om naar de minuten te gaan. 
Herhaal dit om de minuten en seconden in te stellen.  
Druk na het instellen van de seconden op de MODE knop. REP zal in het 
beelscherm komen te staan met een knipperende -- of een knipperende ON. Met de 
ST/STP knop kunt u wisselen tussen-- (dan wordt de timer niet automatisch 
herhaald) en ON (dan wordt de timer wel automatisch herhaald). 
Druk op de SET knop om de instellingen op te slaan. 
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De timer zal 20 seconden afgaan en dan automatisch stoppen. Om handmatig te 
stoppen druk op de ST/STP knop. 
 
Starten/stoppen van de countdown timer 
Druk (herhaaldelijk) op de MODE knop totdat er TMR in het beeldscherm komt te 
staan. Druk dan op de ST/STP knop om de timer te starten. Het teken van de 
countdown timer (een zandloper) zal onderin het scherm knipperen. Druk weer op de 
ST/STP knop om de timer te stoppen.  
 
Snel resetten van de countdown timer 
Houdt de SET knop ingedrukt als de oude countdown tijd op het beelscherm te zien 
is.  
 
Opties: Stel de functies trillen en geluid in 
Druk (herhaaldelijk) op de MODE knop totdat er OPT in het beelscherm komt te 
staan. 
Houdt de SET knop ingedrukt en VIB zal in het scherm komen te staan en onderin 
zal ON of -- knipperen. Gebruik de ST/STP knop om de functie trillen aan (ON) of uit 
(--) in te stellen. 
Druk op de MODE knop en SND zal in het scherm worden weergegeven samen met 
een knipperende -- of ON. Gebruik de ST/STP knop weer om het geluid aan of uit te 
zetten. (Beide, trillen en geluid kunnen ook gelijk aan staan).  
Druk op de MODE knop en BUTN zal in het scherm worden weergegeven samen 
met een knipperende -- of ON. Gebruik de ST/STP knop weer om deze functie aan of 
uit te zetten. (De functie button zorgt ervoor dat indien geluid en trilfunctie aanstaan 
dat elke keer als op de MODE knop gedrukt wordt een geluidje en/of tril te 
horen/voelen is). 
Druk op de SET knop om de instellingen op te slaan. 
 
Snel zien van de geluids instellingen 
Druk (herhaaldelijk) op de MODE knop totdat er OPT in het beeldscherm komt te 
staan. 
 
Op slot: voorkom dat u per ongeluk instellingen veranderd 
Druk de MODE en de SET knop tegelijk in om het horloge op slot te zetten. Herhaal 
dit om het horloge weer van het slot af te halen. 
 
Licht 
Druk op de LIGHT knop om het achtergrond licht aan te zetten. Deze blijft 3 
seconden aan en zal automatisch uitgaan als er geen andere knop in deze tijd wordt 
ingedrukt.  

 
Batterij 
Voor dit horloge wordt een CR1632 batterij gebruikt. 

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van 

batterijen door derden. 

Betreft Geheugenhulp modellen 110031Z, 110031B, 110031O, 110031R, 110031P, 

110031W 

 


