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Gebruiksaanwijzing Nederlands sprekende 

SenseWorks Horloge Rond 
 

 

 

Betreft Geheugenhulp model 121001 en 121002 

 

 

In gebruik name: 
Mogelijk is het horloge nog niet geactiveerd als u deze ontvangt. Om het horloge te 
activeren dient u enkele seconden op de onderste grote spraakknop te drukken. Het 
display komt dan in werking en het horloge is geactiveerd. 
 
Knoppenbeschrijving: 
Op de bovenkant van het horloge zijn drie drukknoppen naast elkaar met een 
langwerpige toets eronder. De middelste knop is genaamd “modus”, de rechtse 
genaamd “minuten”, de linkse genaamd “uur” en de langwerpige toets, die de huidige 
tijd uitspreekt wanneer u deze indrukt. Met modus bepaalt u wat de andere knoppen 
gaan doen. De knopjes voor uren en minuten hebben namelijk meerdere functies (zie 
verderop). Als u 30 seconden niet aan de knoppen komt schakelt het horloge vanzelf 
terug naar de normaalmodus. Na het wijzigen van ofwel de alarmtijd ofwel de kloktijd 
kunt u het horloge ook zelf terug in de normaalmodus zetten met de knop modus. 

 
12- Of 24-uurs-klok: 
Druk vanuit normaalmodus 1 maal op modus. In het display verschijnt ofwel “12h” 
ofwel “24h” en u hoort 1 piepje. Druk op uur/alarm om de 12-uurs-klok in te stellen, of 
op minuten/uurfunctie om de 24-uurs-klok in te stellen. Als u de  
12-uurs-klok inschakelt en het is 6 uur ’s avonds, dan hoort u “De tijd is zes uur in de 
avond”. Bij de 24-uurs-klok hoort u op dat tijdstip “De tijd is 18 uur”. Druk dan 3 maal 
op modus zodat het horloge terug keert in de normaalmodus. U hoort 4 piepjes. 

 
 
 
Tijd instellen: 
Druk vanuit normaalmodus 2 maal op modus. De uren en minuten gaan knipperen en 
u hoort “tijd instellen”. Stel het uur van de huidige tijd in door herhaaldelijk op 
uur/alarm te drukken en stel de minuten in met minuten/uurfunctie. Druk dan 2 keer 
op modus zodat het horloge terug is in de normaalmodus. De uren en minuten 
knipperen niet meer en u hoort 4 piepjes. 
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Alarmtijd instellen: 
Druk vanuit normaalmodus 3 maal op modus. De uren en minuten gaan knipperen, 
er verschijnt “AL” tussen de puntjes en u hoort “alarm instellen”. Stel het uur van de 
alarmtijd in door herhaaldelijk op uur/alarm te drukken en stel de minuten in met 
minuten/uurfunctie. Druk dan 1 keer op modus zodat het horloge terug keert in de 
normaalmodus. De uren en minuten knipperen niet meer en u hoort 4 piepjes. 

 
Alarm aan/uit: 
Met uur/alarm schakelt u de alarmfunctie aan of uit. Ziet u na het drukken op deze 
toets een klokje in beeld en u hoort alarm aan, dan is de alarmfunctie aan. Ziet u 
behalve het klokje ook de letters “snz” in beeld en u hoort sluimerfunctie aan, dan is 
de alarmfunctie aan met herhaal- ofwel sluimerfunctie. Wanneer beide symbolen 
ontbreken en u hoort alarm uit, dan is de alarmfunctie uit. 

 
Als het alarm actief is en de ingestelde alarmtijd wordt bereikt, dan klinkt het 
weksignaal. Als u niets doet duurt het 1 minuut. Om het alarm zelf uit te zetten drukt 
u op een willekeurige toets. Als u de sluimerfunctie hebt aangezet, dan kunt u het 
weksignaal wel uitzetten, maar dan zal het na vijf minuten weer opnieuw gaan 
klinken. Handig als u nog aan het wakker worden bent. Druk op uur/alarm tot het 
alarmsymbool verdwijnt, u hoort alarm uit, om het alarm definitief uit te schakelen. 
Om het alarm de volgende dag opnieuw te horen, moet u niet vergeten het weer aan 
te zetten met dezelfde uur/alarm knop. 

 
 
Uurfunctie aan/uit: 
Als het horloge in de normaalmodus staat kunt u met minuten/uurfunctie de 
uurmelding aan en uit zetten. Als er een geluidssymbool in het display verschijnt en u 
hoort uurfunctie aan, dan is de uurmelding aan. Als de uurmelding aan is zal het 
horloge op elk heel uur automatisch de tijd melden zonder dat u op een knop drukt. 
Hoort u uurfunctie uit, dan is de uurmelding uit. 

 
Batterij: 
Het horloge werkt op 1 CR-2016 knoopcel batterij. Als het display zwakker weergeeft 
en/of de stem hapert is de batterij aan vervanging toe. De oude batterij mag niet met 
het normale huisvuil worden meegegeven, omdat deze schadelijke stoffen bevat die 
niet in het milieu terecht mogen komen. Uw lege batterij kan worden teruggenomen 
door het bedrijf dat uw batterij desgewenst voor u vervangt. 
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