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Handleiding Multi-alarm TimeCap 

Tijd instellen 

 

1. Verwijder de dop van de fles. 

2. Druk een keer op de MODE knop, het scherm zal knipperen (a). 

3. Gebruik de DOWN en UP knoppen om de tijd te veranderen. Houdt de knop ingedrukt om 

sneller te veranderen (b). 

4. Wanneer de gewenste tijd is bereikt druk op de MODE knop, onderin het scherm zal een blokje 

knipperen. Dit blokje geeft de dag van de week aan (Su=zondag, M=maandag, Tu=dinsdag, 

W=woensdag, Th=donderdag, F=vrijdag en Sa= zaterdag) (c). 

5. Gebruik weer de DOWN en UP knoppen om de dag aanduiding te wisselen(d). 

6. Als de juiste dag is gekozen druk dan weer op de MODE knop of wacht 5 seconden totdat het 

scherm stopt met knipperen (e).  

Alarmtijden instellen 

 

1. Verwijder de dop van de fles. 

2. Houdt de UP en DOWN knop tegelijkertijd ingedrukt totdat het scherm 12 pm knippert (a).  

3. Gebruik de UP en DOWN knoppen om het gewenste uur van het alarm in te stellen (b). 

4. Om het alarm te bevestigen druk op de CHECK knop en een alarm symbool zal in de linker 

bovenhoek verschijnen (c).  

5. Herhaal stap 3 en 4 om meer alarmen in te stellen 

6. Om een alarm eraf te halen, ga naar het gewenste alarm en druk op de CHECK knop waardoor 

het alarm symbool in de linker boven hoek zal verdwijnen.  

7. Houdt beide de UP en DOWN knop tegelijkertijd ingedrukt of wacht 5 seconden voordat het 

alarm weer teruggaat naar het tijdsdisplay (d).  

Het gebruik van de medicijn herinnering 
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1. Als het alarm afgaat en geluid begint te maken zal ook het scherm gaan knipperen (a). 

2. Verwijder de dop en neem uw medicatie in.  

3. Vergeet niet de deksel weer terug erop te doen. 

4. De tijd en dag waarop u voor het laatst de deksel erop heeft gedaan zal automatisch worden 

opgeslagen en worden weergegeven op het scherm (b).  

Als medicijnen niet op tijd worden ingenomen, zal het scherm knipperen en de tijd laten zien 

waarop voor het laatst medicijnen is ingenomen. Dit zal doorgaan totdat de dop van de fles is 

gehaald (c). 

Huidige tijd zien 

! Het scherm laat gewoonlijk niet de huidige tijd zien, maar de tijd waarop voor het laatst 

medicijnen is in genomen. Volg deze stappen om de huidige tijd te kunnen zien. 

 

1. Houdt de CHECK knop ingedrukt totdat het scherm de huidige tijd en dag laat zien (a  b). 

2. Laat de CHECK knop los om het scherm weer terug te laten keren naar de tijd waarop voor het 

laatst de fles is geopend (c). 

Controleer alarm tijden 

 

1.  Verwijder NIET de dop 

2. Houdt de DOWN en UP knoppen tegelijkertijd ingedrukt totdat het scherm 12 PM laat zien (a).  

3. Gebruik de DOWN en UP knoppen om te wisselen van elk uur, linksboven in het scherm is 

afhankelijk van of het alarm is ingesteld het alarm tekentje te zien (b).  

4. Wacht voor 5 seconden voordat het scherm weer terug gaat (c). 
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