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Gebruiksaanwijzing Cadex Vibra Plus Horloge 
(Voor Geheugenhulp productcode 132020) 

  

 

 

Bedankt voor uw keuze van Geheugenhulp bij het aanschaffen  

van een Cadex Vibra Plus alarm horloge. 

Geheugenhulp kan U als specialist bij staan in een zo optimaal 

mogelijk gebruik van dit horloge. Met onze eigen Reparatie en 

Service afdeling bent u verzekerd van snelle en deskundige 

hulp mocht er tijdens gebruik een probleem ontstaan. 
 

 

 

 De Knoppen    De Functies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instellen Tijd en Datum 

1. Druk op de MODE knop (linksonder) tot het horloge in de tijd modus staat.  

2. Druk op de ST/STP knop om te kiezen tussen een 12-uurs en 24-uurs 

weergave. 

3. Houd de LIGHT knop gedurende 5 seconden ingedrukt om het instellen te 

starten. De seconden beginnen te knipperen. 

4. Druk op de MODE knop zodat de minuten gaan knipperen. Druk net zo vaak 

op de ST/STP knop tot de juiste minuten weergegeven worden. 

5. Druk op de MODE knop zodat de uren gaan knipperen. Druk net zo vaak op 

de ST/STP knop tot de juiste uren weergegeven worden. 

6. Druk op de MODE knop zodat de Dagen gaan knipperen. Druk net zo vaak op 

de ST/STP knop tot de juiste dag van de maand weergegeven worden. 

7. Druk op de MODE knop zodat de maand gaan knipperen. Druk net zo vaak op 

de ST/STP knop tot de juiste maand weergegeven worden. 

8. Druk op de MODE knop zodat het jaar gaan knipperen. Druk net zo vaak op 

de ST/STP knop tot de juiste jaar weergegeven worden. 

9. Druk op de LIGHT knop om de instellingen vast te leggen en terug naar de 

Tijd modus te gaan 
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Instellen Alarmen 

1. Druk op de MODE knop tot het horloge in de Alarm modus (AL) staat.  

2. Druk op de ST/STP knop om te kiezen tussen geluid,         Trillen  

of beide         .  

!! Deze instellingen gelden voor alle alarmen. 

3. Druk een aantal keer op de RESET knop tot het gewenste alarmnummer 

verschijnt De alarmnummers lopen van 1 naar 8.  

4. Houd de LIGHT knop gedurende 5 seconden ingedrukt om het instellen van 

het gekozen alarm te starten. De uren beginnen te knipperen. 

5. Druk net zo vaak op de ST/STP knop tot de juiste uren weergegeven worden. 

6. Druk op de MODE knop zodat de Minuten gaan knipperen. Druk net zo vaak 

op de ST/STP knop tot de juiste Minuten weergegeven worden. 

7. Druk op de LIGHT knop om de instellingen vast te leggen en terug naar de 

Alarm modus te gaan. Een klokje       met het cijfer van het alarm verschijnt op 

de positie van het betreffende alarm. 

 

Om een alarm te verwijderen dient u de volgende handelingen te verrichten: 

1. Druk op de MODE knop tot het horloge in de Alarm modus (AL) staat.  

2. Druk een aantal keer op de RESET knop tot het gewenste alarmnummer 

verschijnt De alarmnummers lopen van 1 naar 8.  

3. Houd de RESET knop ingedrukt totdat het klokje van het betreffende alarm 

verdwijnt. 

 

Instellen Stopwatch 

1. Druk op de MODE knop tot het horloge in de Stopwatch modus (ST) staat.  

2. Druk op de ST/STP knop op de stopwatch te starten of te stoppen 

3. Druk op RESET om de stopwatch op 0 te zetten 

 

Instellen Countdown Timer 

De countdown timer werkt in een bepaalde dagelijkse tijdperiode.  

Bijvoorbeeld dagelijks iedere 3uur van 8 uur s ’ochtends tot 22 uur s ’avonds. 

1. Druk op de MODE knop (linksonder) tot het horloge in de Countdown Timer 

modus (TR) staat.  

2. Houd de LIGHT knop gedurende 5 seconden ingedrukt om het instellen van 

de tijdperiode te starten. De uren beginnen te knipperen. Dit is het uur waarop 

de countdown timer dagelijks gaat starten. In het voorbeeld zou dat 8 zijn. 

3. Druk net zo vaak op de ST/STP knop tot de juiste uren weergegeven worden. 

4. Druk op de MODE knop en de uren voor het instellen van het einde van de 

periode gaan knipperen.  

5. Druk net zo vaak op de ST/STP knop tot de juiste uren weergegeven worden. 

In het voorbeeld zou dit 22 zijn. 
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6. Druk op de MODE knop en de uren voor het instellen van de timer duur gaat 

knipperen.  

7. Druk net zo vaak op de ST/STP knop tot de juiste uren weergegeven worden. 

In het voorbeeld zou dit 3 zijn. 

8. Druk op de MODE knop en de minuten voor het instellen van de timer duur 

gaat knipperen.  

9. Druk net zo vaak op de ST/STP knop tot de juiste minuten weergegeven 

worden. In het voorbeeld zou dit 0 zijn. 

10. Druk op de LIGHT knop om alles vast te leggen en de timer te starten 

 

De ingestelde Timer is altijd te starten en te stoppen. 

1. Druk op de MODE knop (linksonder) tot het horloge in de Countdown Timer 

modus (TR) staat.  

2. Druk op de ST/STP knop om de timer te starten of te stoppen 

 

Andere functies 

 Instellen geluid en/of trillen 

1. Druk op de ST/STP knop om te kiezen tussen geluid,         Trillen  

of beide         .  

!! Deze instellingen gelden voor alle alarmen. 

 Blokkeren knoppen 

1. Druk op de MODE knop (linksonder) tot het horloge in de tijd modus 

staat. 

2. Druk de MODE en RESET knop tegelijk in om de knoppen te 

blokkeren. Een “LOCK” symbool verschijnt op het scherm. Alleen de 

LIGHT knop werkt dan nog. 

3. Druk de MODE en RESET knop tegelijk in om de knoppen te vrij te 

geven. Het “LOCK” symbool verdwijnt van het scherm. 
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