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Bedankt dat u hebt gekozen voor de PillTime van Geheugenhulp 

24 uren klok met 7 alarmmeldingen, productcode 116001 

Type batterij 

Knoopcel – LR44 – 1.5 volt batterij. Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten 

ontstaan door het verwisselen van batterijen door derden. 

 

Benamingen 

MODE:  van klok naar alarm gaan, ingedrukt: klok en alarm instellen 

HR:   uur instellen 

MIN:   minuten instellen 

AL:   alarm aan/uit schakelen 

Instellingen 

Let op! 

Indien het alarm vanuit Geheugenhulp ingesteld is zal deze op trillen staan. 

Ga direct naar het laatste onderdeel 4. Type Alarm Instellen  om te schakelen naar geluid 

en/of trillen. 

 

1. De juiste tijd instellen 

Houd MODE toets ongeveer 3 seconden ingedrukt. 

Het uur op de display begint te knipperen, laat de mode knop los. 

Stel met de HR toets het juiste uur in. 

Stel met de MIN toets de juiste minuten in. 

(ingedrukt houden om sneller te gaan) 

Druk 1x op de MODE toets om te bevestigen 
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2. Alarmen instellen 

Druk 1x op de MODE toets 

Het nummer van het alarm verschijnt rechts boven de seconden.  

Nu kan je alarm 1 instellen, op dezelfde manier als je de tijd instelt (zie: de juist tijd 

instellen).  

Als het alarm ingeschakeld is, verschijnt         links boven. 

Om het alarm uit te schakelen, druk je 1x op de AL toets. 

Om het alarm terug in te schakelen, druk je weer 1x op de AL toets. 

 

Vb. Alarm 1 is ingeschakeld om 07:00.  

 

 

 

Om alarm 2 in te schakelen, druk je weer 1x op de MODE toets. 

Het nummer van het alarm verschijnt rechts boven de seconden. 

Nu kan je alarm 2 instellen, op dezelfde manier als je de tijd instelt (zie: de juiste tijd 

instellen). 

Als het alarm ingeschakeld is, verschijnt        links boven. 

Om het alarm uit te schakelen, druk je 1x op de AL toets. 

Om het alarm terug in te schakelen, druk je weer 1x op de AL toets. 

3. Alarm wijzigen / bekijken 

Om van de tijd naar een bepaald alarm te gaan: druk op de MODE toets. 

Om vervolgens naar het volgende alarm, of terug naar het uur te gaan: druk op de MODE 

toets. 

 

4. Type alarm instellen 

 

Aan de zijkant van de timer vind je de schuifknop om het type alarm in te stellen. 

A:  enkel geluid 

V:  enkel trilsignaal 

A/V:  zowel geluid- als trilsignaal 


