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Handleiding WOBL Horloge   
 
 
Functies: 
• Tijd weergave 
• 12 of 24 uur systeem 
• Geluid en/of trillen. 
• 8 onafhankelijke alarmen (15 seconden) 
• Stopwatch 
• Countdown (aftellen) 30 min tot 24 uur met in te stellen actieve periode 
• Blokkeren knoppen 
• Verlichting (3 seconden) 
 
 
Bediening 

 
 
 
 
 
 

      Koppen A,B,C en D     Tijd Modus             Alarm Modus       Stopwatch Modus      Timer Modus 

 
 
Let op:  

 Voordat u een functie instelt moeten de cijfers die u in wilt stellen altijd knipperen. 
 

 Bij vooraf ingestelde horloge staan de alarmen uit. Aanpassen geluid en/of trillen: 
Druk op knop B tot alarm modus. 
Druk een of meerdere keren op knop D om te schakelen tussen geen alarm of geluid 
en/of trillen.  

Tijd en Datum instellen Alarmen instellen 
1. Druk op knop B tot Tijd Modus 
2. Knop A ingedrukt houden tot sec. knippert 
3. Knop B om naar de minuten te gaan 
4. Knop D indrukken tot minuten goed staan 
5. Knop B om naar de uren te gaan 
6. Knop D indrukken tot uren goed staan 
7. Knop B om naar de dagen te gaan  
8. Knop D indrukken tot dagen goed staan 
9. Knop B om naar de maand te gaan  
10. Knop D indrukken tot maanden goed staan 
11. Knop B om naar het jaar te gaan  
12. Knop D indrukken tot het jaar goed staat 
13. Druk op knop A om de instelling te voltooien 

 
In de TIJD Modus schakelt u met D tussen 12 en 
24 uur.  Druk op C om de datum te zien 
 

1. Druk op knop B tot Alarm Modus (AL) 
De alarmen zijn genummerd van A1 tot A8 

2. Druk op knop C voor het gewenste alarm (A1-A8) 
3. Knop A ingedrukt houden tot uren knippert 
4. Knop D indrukken tot uren goed staan 
5. Knop B om naar de minuten te gaan  
6. Knop D indrukken tot minuten goed staan 
7. Druk op knop A om de instelling te voltooien 

Een klokje met het alarmnummer wordt zichtbaar 

zodra een alarm ingesteld is.  
Start weer bij punt 2 om de andere alarmen in te 
stellen of te wijzigen. 

Druk op knop D om geluid  of trillen  in te 
stellen. 
Druk weer op B om terug te gaan naar de tijd 
weergave. 
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Stopwatch instellen Countdown Timer instellen 
1. Druk op knop B tot Stopwatch Modus (ST) 
2. Knop D indrukken om stopwatch te starten. 
3. Knop D indrukken om stopwatch te stoppen. 
4. Knop C indrukken om terug te stellen op 0. 

 
Druk weer op B om terug te gaan naar de tijd 
weergave. 
 

1. Druk op knop B tot Timer Modus (TR) 
Instellen timer periode: 
2. Knop A ingedrukt houden tot begin uren knippert. 

(Links van : ) 
3. Knop D indrukken tot uren goed staan (begin 

periode) 
4. Knop B om het einde van de priode in te stellen 

(Rechts van : ) 
5. Knop D indrukken tot uren goed staan (einde 

periode) 
Instellen van de timer interval: 
6. Knop B indrukken, uren knipperen  
7. Knop D indrukken tot uren goed staan 
8. Knop B indrukken, minuten knipperen  
9. Knop D indrukken tot minuten goed staan 
10. Druk op knop A om de instelling te voltooien 
11. Druk op D om de timer te starten of te stoppen 

 
Druk weer op B om terug te gaan naar de tijd 
weergave. 
 

Blokkeren knoppen Een alarm verwijderen 
1. Druk op knop B tot Tijd Modus 
2. Druk knoppen B en C samen in om alle 

knoppen te blokkeren. Het woordje “Lock” 
zal in het display verschijnen. 

3. Druk knoppen B en C weer samen in om alle 
knoppen te de-blokkeren. Het woordje “Lock” 
zal in het display verdwijnen. 

Als de knoppen geblokkeerd zijn wal wel de 
verlichting (Knop A) gewoon werken. 

1. Druk op knop B tot Alarm Modus (AL) 
De alarmen zijn genummerd van A1 tot A8 

2. Druk op knop C voor het gewenste alarm (A1-A8) 
3. Knop C ingedrukt houden tot      verschijnt 

Druk weer op B om terug te gaan naar de tijd 
weergave. 
 

 

 
Batterij: 
Voor dit horloge wordt een CR2032 batterij gebruikt. 

De levensduur is sterk afhankelijk van het gebruik.  

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van 

batterijen door derden. 

 

Garantie: 

Op dit horloge zijn de wettelijke garantiebepalingen van kracht. 

Batterijen, bandjes en het scherm vallen niet binnen de garantie. 

Het horloge is spatwater dicht (AT3). Bij zwemmen met het horloge of andere activiteiten 

waarbij het horloge aan meer dan enkele druppels water blootgesteld wordt, vervalt de 

garantie. 

 

Betreft Geheugenhulp modellen 122001Z, 122001R, 122001P en 122001B 

 


