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Gebruiksaanwijzing Nederlands sprekend horloge 
 

De tijd wordt uitgesproken door het indrukken van de Talking knop. Deze vindt u aan de 
rechter bovenkant van het horloge. 

De Mode knop links onderin gebruikt u om door de verschillende programma’s te lopen. De 
volgorde is: 

- Uursignaal aan/uit 
- Alarm aan/uit 
- Alarm geluid instellen 
- Alarm minuten instellen 
- Tijd uren instellen 
- Tijd minuten instellen 
- 12/24 uur instellen 

Alarm aan/uit instellen 

Druk op de knop links onderin om in het alarm aan/uit programma te komen. De huidige 
alarmtijd wordt uitgesproken. Het indrukken van de knop rechts onderin, zet het 
alarmsignaal aan of uit. 

Alarmgeluid instellen 

De knop links onder indrukken op bij het alarmgeluid te komen. Het huidige geluid wordt 
weergegeven. Door het telkens indrukken van de knop rechts onderin, kunt u kiezen tussen 
de 3 alarm geluiden. De knop rechts bovenin drukt u in om de alarmtijd te horen. 

Alarmtijd instellen 

a) Druk op de knop linksonder om naar het programma alarm uren instellen te komen. Druk 
op de knop rechtsonder om het alarm uur in te stellen. Druk op de knop rechtsboven om de 
gesproken alarmtijd te horen. 

b) Druk op de knop links onder om naar de alarm minuten te gaan, druk op de knop rechts 
onder om de alarm minuten in te stellen. Druk op de knop rechts boven om de gesproken 
alarmtijd te horen. 

Tijd instellen 

Om de gesproken tijd in te stellen, druk op de knop rechts onder. Heeft u de juiste uren, 
druk dan op de knop links onder om naar de minuten te gaan. Druk op de knop rechts onder, 
tot u de juiste minuten heeft. Deze bevestigen met de knop links onder. 
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12/24 uur instellen 

Druk op de knop links onder om naar de 12/24 uur instelling te komen. De huidige instelling 
wordt weergegeven. Druk op de knop rechts onder om te kiezen tussen 12 of 24 uur. De 
knop rechts boven geeft de gesproken tijd weer. 

Reset 

Druk op deze diepliggende knop als het horloge niet goed functioneert. Alle ingestelde 
waarden worden gewist, zodat het horloge opnieuw moet worden ingesteld.  

 

 


