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Handleiding Medminder 
 

 

 

Plaatsen batterijen 

Het alarm gebruikt 2 AAA alkaline batterijen. Om deze te vervangen volg de volgende 

stappen: 

1. Verwijder het klepje voor de batterijen 

2. Vervang de batterijen, en let daarbij op de + en – kant. 

3. Plaats het klepje terug 

4. Het alarm is nu klaar voor gebruik. 

 

Instellen klok 

1. Druk 5 keer op de SET knop totdat de tijd en het klok tekentje aan het knipperen zijn. 

2. Druk herhaaldelijk op de HR knop totdat het juiste uur is ingesteld. 

3. Druk herhaaldelijk op de MIN/LT knop totdat het juiste aantal minuten is ingesteld. 

4. Druk op de SET knop om deze tijd vast te zetten 

 

Instellen dagelijkse alarmen 

1e alarm: 

1. Druk 1 keer op de SET knop (terwijl het scherm op de klok staat) en het symbool 1 zal 

knipperen. Dit is het eerste alarm (ochtend). 

2. Druk herhaaldelijk op de HR knop totdat het juist uur is ingesteld. 

3. Druk herhaaldelijk op de MIN/LT knop totdat het juiste aantal minuten is ingesteld. 

4. Druk op de SET knop om deze tijd vast te zetten. 

5. Een ingekleurde stip zal nu verschijnen boven het symbool 1.  

 

2e alarm: 

1. Druk nu 2 keer op de SET knop (terwijl het scherm op de klok staat) en het symbool 2 

zal nu gaan knipperen. Dit is het tweede alarm (middag) 

2. Volg nu dezelfde stappen als bij alarm 1. 

 

Voor het 3e alarm en het 4e alarm herhaal de stappen hierboven, alleen druk bij het 3e 

alarm bij stap 1, 3 keer op SET, en bij het 4e alarm 4 keer op SET. 

 

Dagelijks alarm stoppen 

1. Druk herhaaldelijk op de SET knop totdat het alarm dat u wilt stoppen knipperend in het 

beeld verschijnt (1, 2, 3 of 4).  

2. Druk tegelijkertijd op de HR en de MIN/LT knop totdat het alarm is gereset en 00:00 

weergeeft, en de ingekleurde stip boven het alarm verdwijnt.  

3. Druk op de SET knop om dit op te slaan. 
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Dagelijks alarm resetten 

1. Druk op de SET knop totdat het gewenste alarm knipperend in het scherm verschijnt. 

2. Druk herhaaldelijk op de HR knop totdat het juiste uur is ingesteld. 

3. Druk herhaaldelijk op de MIN/LT knop totdat het juiste aantal minuten is ingesteld. 

4. Druk op de SET knop om op te slaan. 

 

Achtergrond licht. 

Druk op de LIGHT knop om het achtergrond licht aan te zetten. Dit zal 3 secondes 

aanblijven en daarna automatisch uitgaan wanneer er niet op een andere knop wordt 

gedrukt. 

 

Batterij 

Voor dit horloge worden 2 AAA alkaline penlite batterijen gebruikt. 

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van 

batterijen door derden. 

Betreft Geheugenhulp model: 112037 
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