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Sleutelhanger alarm Tiffany Style 
 

 

   Betreft Geheugenhulp artikel 107030 

 

 

Voor het eerste gebruik: 

 Verwijder het lipje aan de achterkant van uw Medicijn Alarm, zodat de batterij 

geactiveerd wordt. 

 

Een eerste alarm instellen 

 Op het tijdstip dat het alarm moet afgaan, schuift u het hendeltje aan de zijkant van 

het apparaat naar “Set”. 

 Druk de ALRT knop in en houd deze ingedrukt, totdat u twee lage en 2 hoge tonen 

hoort; daarna loslaten. Er zal na het loslaten één toon te horen zijn. Het eerste alarm 

is nu ingesteld.  

Let op! Drukt u de ALRT knop te lang in, dan hoort u twee hoge en twee lage tonen 

en is het alarm weer helemaal leeg.) 

 Belangrijk! Schuif het hendeltje aan de zijkant naar “Lock”. 

 Uw Medicijn Alarm zal elke dag op de ingestelde tijd piepen en het rode lichtje zal 

knipperen. 

 U schakelt het alarm uit door op de knop ALRT te drukken. 

 

De volgende alarmen instellen 

 Op het tijdstip dat het alarm moet afgaan, schuift u het hendeltje aan de zijkant van 

het apparaat naar “Set”. 

 Druk de ALRT knop in en houd deze ingedrukt, Na een of meerdere piepjes (het 

aantal ingestelde alarmtijden, bv 2 piepjes betekend dat er twee alarmtijden ingesteld 

zijn) wacht met ingedrukte ALRT knop tot u twee lage en 2 hoge tonen hoort; daarna 

loslaten. Er zal na het loslaten een aantal tonen te horen zijn. Dit is het nummer van 

het ingestelde alarm, bv. 3 tonen is alarm 3. De nieuwe alarmtijd is nu ingesteld.  

Let op! Drukt u de ALRT knop te lang in, dan hoort u twee hoge en twee lage tonen 

en is het alarm weer helemaal leeg.) 

 Belangrijk! Schuif het hendeltje aan de zijkant naar “Lock”. 

 Uw Medicijn Alarm zal elke dag op de ingestelde tijd piepen en het rode lichtje zal 

knipperen. 

 U schakelt het alarm uit door op de knop ALRT te drukken. 

 

Het alarm afzetten 

U drukt op de knop ALRT 2x in om het alarm af te zetten. Het apparaat zal een aantal 

piepjes laten horen dat overeenkomt met het aantal keren dat u een alarm heeft ingesteld. 

Vervolgens drukt u nogmaals op de ALRT knop. Ons advies is om eerst uw medicijnen in te 

nemen en daarna pas het alarm uit te zetten. 
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Alle alarmen wissen 

 Verschuif het hendeltje aan de zijkant naar “Set”. 

 Houd de ALRT knop lang ingedrukt, totdat u de eerste piepjes hoort, vervolgens een 

tweetonig geluid van laag naar hoog. Nadat u een tweede tweetonig geluid van hoog 

naar laag hebt gehoord, kunt u de knop loslaten. 

 Het apparaat is nu geschoond, er staat géén alarm meer in. Verschuif het hendeltje 

naar “Lock”. 

 Wilt u het apparaat opnieuw instellen, volg dan de bovengenoemde procedure voor 

eerste en volgende alarmen instellen. 

 

Bijzonderheden 

 Wanneer u een alarm mist, dan zal het lichtje blijven knipperen en het alarm zal 

iedere 10 minuten gedurende 30 seconden te horen zijn. Na het eerste uur zal het 

alarm elke 15 minuten te horen zijn. Het alarm zal blijven gaan, totdat u de ALRT 

knop indrukt. Druk de knop ALRT 2x in en het alarm is afgezet. 

Het rode lichtje is duidelijk zichtbaar, zodat u snel kunt zien dat u een alarm heeft 

gemist. 

 U wilt voortijdig het alarm afzetten. 

Verschuif het hendeltje aan de zijkant naar “Set”. Terwijl u de knop ALRT ingedrukt 

houdt, verschuift u het hendeltje aan de zijkant naar “Lock”. U kunt nu de knop ALRT 

loslaten. Het alarm zal nu afgaan. Druk de ALRT knop in om het alarm af te zetten. 

Uw Medicijn Alarm zal nu het eerstvolgende ingestelde alarm overslaan en 

vervolgens teruggaan naar het originele programma. 

 Automatische Lock 

Wanneer u een alarm heeft ingesteld, maar u vergeet het hendeltje aan de zijkant op 

“Lock” te zetten, dan zal het apparaat dit na 60 seconden automatisch doen. Het is 

echter wel belangrijk het schuifje eerst op “Lock” te zetten voor u alarmen in gaat 

stellen 

 Batterijen 

De 2 Alkaline knoop cel batterijen van uw Medicijn Alarm zijn inbegrepen. Het zal 

zeer afhangen van het gebruik, hoe lang de batterijen meegaan. Na het vervangen 

van de batterijen (haal het schuifje weg), zal u uw Medicijn Alarm opnieuw ingesteld 

moeten worden. 

De knoopc el batterijen zijn zowel bij Geheugenhulp als bij diverse winkels te 

verkrijgen onder een van de volgende namen: AG3, LG44, LR44, SR44, GPA76, 

SG13, G13 of L1154. 

 TIP!  Vervang de batterijen als u het alarm opnieuw in moet stellen bij het wijzigen 

van de zomer- en wintertijd. Wacht niet tot ze helemaal leeg zijn.  

 

Uw Medicijn Alarm is gepatenteerd. U heeft 1 jaar garantie, exclusief de batterijen. 
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