
Hartelijk dank voor de aankoop van je TabTime vibrerend alarm horloge. Je kan tot 10 stille vibrerende
alarmen instellen die discrete geheugensteuntjes geven om volwassenen of kinderen te helpen
herinneren aan iets.
Om het horloge in te stellen, volg je de onderstaande instructies waarmee je de juiste tijd instelt, het
aantal gewenste alarmen kiest en de tijdstippen waarop die alarmen afgaan, verandert.
Lees de instructies zorgvuldig voor je de tijd instelt of de alarmen activeert, want het display schakelt
zichzelf na 10 seconden uit om het batterijverbruik te beperken.

Stel de tijd in:
1. Druk op de rechterknop en laat die weer los om de huidige tijd te tonen.
2. Terwijl de tijd wordt getoond, houd je nu de rechterknop 3 seconden ingedrukt.
3. De uren verschijnen alleen aan de linkerkant.
4. Druk op de linkerknop om de uren te verlagen en op de rechterknop om de uren te verhogen.
5. Als de uren juist zijn, houd dan de rechterknop 3 seconden ingedrukt.
6. De minuten verschijnen alleen aan de rechterkant.
7. Druk op de linkerknop om de minuten te verlagen en op de rechterknop om de minuten te
verhogen.
8. Als de minuten juist zijn, houd je de rechterknop 3 seconden ingedrukt. Op het scherm verschijnt nu
24--.
9. Als je de 24-uurs klok verkiest, houd je de rechterknop 3 seconden ingedrukt om de tijd in te stellen.
10. Als je de voorkeur geeft aan de 12-uurs klok, druk dan op de rechterknop om 12-- weer te geven en
houd dan de rechterknop 3 seconden ingedrukt om de tijd in te stellen.

De alarmen activeren:
Er zijn 10 alarmen, A0 tot A9. A0 vibreert 40 seconden en alle andere alarmen vibreren 20 seconden. Elk
van deze alarmen is standaard ingesteld op de volgende tijdstippen:

1. Gebruik de linkerknop om de alarmen te doorlopen, in eerste instantie zie je dat alle alarmen
standaard uitgeschakeld zijn. Dit wordt weergegeven als A0OF, A1OF, A2OF enz.
2. Terwijl je de alarmen doorloopt, druk je op de rechterknop om een alarm in te schakelen.
3. Druk dan weer op de linkerknop en je ziet de tijd waarop het alarm nu staat ingesteld.

A0 08:00 A5 15:30

A1 09:30 A6 17:00

A2 11:00 A7 18:30

A3 12:30 A8 20:00

A4 14:00 A9 21:30



De tijdstippen van de alarmen veranderen:
Als je de alarmen gekozen hebt die je nodig hebt, moet je nu de tijdstippen instellen.

1. Gebruik de linkerknop om door de alarmen te bladeren. Alle alarmen die ingeschakeld zijn, bv.
A1ON, tonen de actuele alarmtijd.
2. Als de alarmtijd wordt getoond, houd je de linkerknop 3 seconden ingedrukt.
3. De uren verschijnen alleen aan de linkerkant.
4. Druk op de linkerknop om de uren te verlagen en op de rechterknop om de uren te verhogen.
5. Als de uren juist zijn, houd je de linkerknop 3 seconden ingedrukt.
6. De minuten verschijnen alleen aan de rechterkant.
7. Druk op de linkerknop om de minuten te verlagen en op de rechterknop om de minuten te
verhogen.
8. Als de minuten juist zijn, houd je de linkerknop 3 seconden ingedrukt en het alarm is nu ingesteld.
Ga verder met het veranderen van de tijden van de andere alarmen die je wenst te gebruiken.

Batterij:
Druk tweemaal op de rechterknop om het huidige batterijniveau te tonen.

Om de batterij op te laden, neem je het horloge uit het rubberen omhulsel en gebruik je de USB-kabel
om het horloge op te laden. De batterij is na ongeveer een uur weer opgeladen. Let op dat je, bij het
teruplaatsen van het horloge in het rubberen omhulsel, de knoppen van het horloge goed onder de
rubberen knopjes zitten.
De levensduur van de batterij is afhankelijk van het aantal ingestelde alarmen. Bij 20% of minder toont
de display _ _ 00 als herinnering om op te laden. Om de levensduur van de batterij te behouden, laad je
best niet elke dag op.

Disclaimer:
Het product is niet waterdicht, niet dragen onder de douche/ in bad of bij het zwemmen.
Dit product moet beschouwd worden als een geheugensteuntje en Tabtime Ltd of hun
vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk als je je medicijnen vergeet in te nemen, de verkeerde
medicijnen inneemt, de verkeerde medicijnen op het verkeerde moment inneemt of een combinatie van
deze gebeurtenissen.

Om je TabTime vibrerend alarmhorloge te registreren voor een gratis garantie van 12
maanden surf je naar:

www.tabtime.com/register


