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Handleiding GH515 alarmen 
 

Bedankt dat u hebt gekozen voor de alarmen van Geheugenhulp 

 

 

Algemeen 

De GH515 kan u tot 5 keer per dag op exacte tijden waarschuwen voor bijvoorbeeld het innemen 

van medicijnen. Via de ingebouwde ‘countdown timer’ kan een alarm ingesteld worden op een 

vast interval, bijvoorbeeld iedere 4 uur. Bijzonder is de mogelijkheid uw eigen boodschap van 

maximaal 15 seconden op te nemen en af te spelen als alarmmelding. Het alarm heeft een ring 

om bv aan een sleutelbos bevestigd te worden.  

 

Plaatsen en vervangen batterijen 

Het alarm heeft een aparte batterij (AG10) voor de klok en instellingen. Wij verzoeken u deze bij 

Geheugenhulp te laten vervangen als het display te zwak wordt of de tijden zichzelf resetten. 

Het alarm bevat 2 CR2032 knoopcel batterijen. Toegang tot deze knoopcellen zit aan de zijkant 

bovenop het alarm. Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het 

ondeskundig verwisselen van batterijen. 

 

Knoppen en Functies 

    

MODE: Met de MODE knop schakelt u tussen de verschillende functies of schermen in de 

volgorde:  

TIJD → ALARM 1 → ALARM 2 → ALARM 3 → ALARM 4 → ALARM 5 → TIMER 

  
↑

═════════════════════════════════════════════════════════
↓ 

Het TIJD scherm geeft de tijd weer, de ALARM schermen geven de ingestelde tijd van de 

betreffende alarmen weer en het TIMER scherm geeft de ingestelde tijd van de timer.   

Na 1 minuut zonder activiteit schakelt het alarm automatisch naar het TIJD scherm. 

H: Wordt gebruikt om het uur cijfer aan te passen. Zie instellen tijd en instellen alarm. 

M: Wordt gebruikt om het minuut cijfer aan te passen. Zie instellen tijd en instellen alarm. 

TIMER: Wordt gebruikt om te schakelen tussen 12 en 24 uurs klok. Bij de 12 uurs klok komt er 

een P in het scherm als het na 12 uur in de middag betreft.  

Ook bij het starten en stoppen van de timer speelt deze knop een rol. 

BiBi/MSG: Met dit schuifje schakelt u tussen piepje of gesproken boodschap 

PLAY: Speelt de opgenomen boodschap af 

REC: Om de boodschap op te nemen 

  

Instellen klok (de klok is door ons ingesteld, dus deze stap kunt u overslaan) 

Voor een correcte werking is het belangrijk de juiste tijd eerst in te stellen.                                    

U kunt de tijd veranderen van AM/PM naar 24 uur door eenmaal op de timerknop te drukken.   

(de klok staat op 24 u ingesteld) 

Druk op de MODE knop tot de tijd in beeld komt met knipperende dubbele punt (: tussen de uren 

en de minuten zoals 12:00 ). 

Druk de MODE knop ongeveer 2 seconden in tot de cijfers gaan knipperen 
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Stel via de H knop de juiste uren in. Let op de P bij een 12-uurs instelling. 

Stel via de M knop de juiste minuten in. 

Druk op de MODE knop om de ingestelde tijd vast te leggen 

 

Instellen dagelijkse alarmen 

Druk op de MODE knop tot het gewenste alarm (1 tot en met 5) in beeld komt. Dit herkend u aan 

een klokje  met het cijfer 1 t/m 5 aan de bovenzijde. 

Druk de MODE knop ongeveer 2 seconden in tot de cijfers gaan knipperen 

Stel via de H knop de juiste uren in. Let op de P bij een 12-uurs instelling. 

Stel via de M knop de juiste minuten in. 

Druk op de MODE knop om de ingestelde alarmtijd tijd vast te leggen. Ga desgewenst via de 

MODE knop verder om het volgende alarm in te stellen. 

Als u de tijd weer in beeld hebt staan, staan de klokjes van de ingestelde alarmen boven in beeld. 

 

Dagelijks alarm stoppen 

Als het alarm gaat kunt u dit stoppen door op een willekeurige knop op de bovenzijde te 

drukken. Als u niets doet stopt het alarm na ongeveer 60 seconden. Ook zal er een rood led 

lampje knipperen aan de voorkant. 

 

Dagelijks alarm resetten 

Om een dagelijks alarm te resetten gaat u via de MODE knop naar het te resetten alarm. Druk op 

de TIMER knop om het alarm geselecteerde alarm te resetten (volledig uitschakelen). 

Instellen Count-down Timer 

Om de countdown timer in te stellen gaat u via de MODE knop naar de timer instellingen. U ziet 

een zandlopertje in de linker bovenhoek. 

Druk ongeveer 2 seconden op de MODE knop totdat de minuten en secondes gaan knipperen 

0:00). Stel de gewenste minuten (via H knop) en seconden (via M knop) in voor de timer. De 

maximaal in te stellen tijd is 99 minuten en 59 seconden. Na het instellen van de tijd kunt u via de 

TIMER knop de timer starten of stoppen. 

 

Opnemen eigen boodschap 

Om uw eigen boodschap op te nemen zet u het schuifje in de MSG positie. Vervolgens houdt u 

de MSG knop ingedrukt. Na ongeveer 5 seconden hoort u een piepje en start het opnemen. 

Houdt de MSG knop ingedrukt en begin direct na de piep duidelijk uw boodschap in te spreken. 

Spreek op ongeveer 5 cm afstand van de voorkant van het alarm. Als u klaar bent met uw 

boodschap laat u de MSG knop los. De opname stopt. Als uw boodschap langer is dan ongeveer 

15 seconde hoort u drie piepjes. De opname stopt dan ook. Verkort uw boodschap en maak de 

opname opnieuw. 

 

Kiezen tussen piepje of boodschap 

Zet het schuifje in de BiBi stand voor een piepje als alarm en zet het schuifje in de MSG stand 

om de opgenomen boodschap als alarm te gebruiken. 
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