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Handleiding TabTime Vibe Nieuw 
 

Functies 

Deze pillendoos helpt om al uw dagelijkse medicijnen te organiseren en helpt 

u te herinneren door middel van een audio en/of een vibrerend alarm tot wel 5 keer per dag. De 

alarmen blijven er voor elke dag in staan (kan ook weer gemakkelijk worden aangepast) zodat u 

uw medicijnen nooit meer vergeet! 

Functies: 

 Vijf alarmen per dag met audio en/of vibrerend alarm 

 Snooze functie 

 Knoppen vergrendeling om onbedoelde veranderingen te voorkomen 

 Een compact design en daardoor gemakkelijk mee te nemen in broekzak of tas 

 Groot LCD scherm met LED achtergrondlicht 

Installeren en vervangen batterijen 

Voor deze pillendoos wordt een CR2025 lithium batterij (al geplaatst) gebruikt voor de tijdfunctie 

en een UM4 (AAA) batterij voor het vibrerende alarm, het audio geluid en het LED 

achtergrondlicht. 

Volg deze stappen voor het installeren van de UM4 (AAA) batterij 

1. Schuif de OPEN knop in de richting van de pijl en til het bovenste deel op. 

2. Plaats een nieuwe UM4 (AAA) batterij in het compartiment daarvoor zoals aangegeven volgens 

de polariteitsymbolen ( + en -). 

3. Plaats het bovenste deel weer op het onderste deel en duw deze samen totdat u een klik hoort.  

Volg deze stappen om de CR2025 Lithium batterij te vervangen 

 

1. Schuif de OPEN knop in de richting van de pijl en til 

het bovenste deel op. 

2. Schuif de ‘holding bar’ open in de richting van de pijl 

en haal het eruit.  

3. Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe 

batterij met de positieve kant (+) naar boven. 

4. Plaats de ‘holding bar’ terug. 

Tijd instellen 

1. Ontgrendel de ‘op slot’ functie door het HOLD 

knopje naar beneden te schuiven. 

2. Druk op T-SET en houdt deze knop voor 2 seconden 

ingedrukt. T-SET verschijnt op het scherm en de 
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uurgetallen beginnen te knipperen. Draai aan de Time Adjustment Ring om de juiste uren in te 

stellen.  

3. Druk op de T-SET knop om de tijd te bevestigen, de minuten zullen gaan knipperen. Draai weer 

aan de Time Adjustment Ring om de juiste aantal minuten in te stellen 

4. Druk weer op de T-SET knop om terug te gaan naar het normale scherm. 

Als er meer dan 30 seconden op geen knop is gedrukt zal er automatisch terug worden gegaan 

naar het normale scherm. 

Let op! Soms staat niet elke klik bij het draaien van de schijf voor een tijdsverandering. Het kan 

dan zijn dat hij de tijd niet goed pakt waardoor niet verder gegaan kan worden met de T-SET 

knop. Draai dan nog een klik verder, zonder dat de tijd veranderd, en druk opnieuw op de T-SET 

knop. 

De alarmen instellen. 

1. Ontgrendel de ‘op slot’ functie door het HOLD knopje naar beneden te schuiven. 

2. Druk op de  -SET knop en houdt deze 2 seconden ingedrukt. AL. SET zal verschijnen in het 

scherm en het eerste alarm zal gaan knipperen. Draai aan de Time Adjustement Ring om de juiste 

tijd van het alarm in te stellen. Elke klik veranderd de tijd met 30 minuten. 

3. Om het alarm over te slaan, zet de tijd tussen PM 11:30 en 12:00. “-:--“ zal verschijnen in het 

scherm wat indiceert dat er geen alarm is ingesteld.  

4. Druk op de  -SET knop om het eerste alarm te bevestigen en naar het volgende alarm te gaan. 

Het tweede alarm zal nu gaan knipperen. Dit alarm kan weer ingesteld worden door te draaien 

aan de Time Adjustment Ring.  

5. Herhaal deze stappen voor de overige 3 alarmen.  

6. Druk op de  -SET knop om terug te gaan naar het normale scherm. 

Het ingestelde alarm (geluid en/of vibratie) zal afgaan voor 30 seconden terwijl het 

corresponderende alarm op het scherm zal knipperen en een medicijnsymbool “ ” zal te zien 

zijn op het scherm.  

a) Als er dan op geen knop wordt gedrukt zal het alarm automatisch stoppen na 30 seconden, 

maar zal dit alarm nog twee keer worden herhaald om de vijf minuten. Dan zal het alarm uitblijven 

maar het “ : ” teken zal blijven knipperen wat aangeeft dat de medicijnen nog niet zijn ingenomen. 

b) Als er een willekeurige knop wordt ingedrukt tijdens het alarm, zal het alarm uitgaan maar 

wordt deze nog wel twee keer om de vijf minuten herhaald. 

c) Als het medicijncompartiment is gedraaid tijdens het alarm of binnen 15 minuten voor het 

alarm, zal de alarmtijd veranderen naar “ -:-- “ wat aangeeft dat de medicijnen zijn ingenomen.  

Instellen van de audio en/of het vibrerende alarm 
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Er zijn drie alarmsoorten waar uit gekozen kan worden: beeps (geluid) , vibration (trillen)  

en beep+vibration . Om de alarmsoort te kiezen moet aan de linkerkant van het apparaat 

de knop naar BEEP, VIB of BEEP+VIB worden geschoven. In de BEEP+VIB soort zal het alarm 2 

seconden geluid maken, waarna het alarm 2 seconden zal trillen. Dit wordt dan herhaald. 

Opnieuw instellen van de alarmen 

Alle alarmen zullen automatisch weer worden ingesteld in hun oorspronkelijk ingestelde tijd om 

0:13 AM, dagelijks.  

De medicijncompartimenten vullen 

Vul de genummerde compartimenten (1 tot 5) met medicijnen door de deksel te draaien om 

toegang te krijgen tot ieder compartiment. 

Het achtergrondlicht aanzetten 

Druk op  LIGHT om het achtergrondlicht aan te zetten voor 10 seconden 

Het resetten  

Als de pillendoos abnormale functies vertoond, zoals “frozen display”, “abnormal display, “frozen 

button” enz. kunt u de pillendoos resetten door met een puntig voorwerp zoals een paperclip op 

de RESET knop te drukken. De RESET knop zit binnen in de bovenkant van het apparaat.  

Batterij 

Voor deze pillendoos wordt 1 CR2032 batterij en 1 Um4 (AAA) batterij gebruikt. 

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van batterijen 

door derden. 

Betreft Geheugenhulp model: 112031 
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