Dementieklok handleiding
Ken

merken:

Íiid

LineT - Volume instelling:
Ga naar de regel van Volume Set, druk op OK om te schakelen naar het volumeniveau
van 0 tot 30 van uw voorkeur, druk op MENU om afte sluiten.
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Niet-verkorte dag, periode van de dag, tijd en datum
r/ 5 verschillende alarmen en 3 verschillende medicatiemogelijkheden

{
í
!
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Automatisch dimmen of handmatig instellen van de felheid van het scherm
3 verschillende displays: normaal display (zwart) + rood-wit-blauw display
display + analoge klok display (Als ie wilt veranderen vàn display moet ie op de
afstandsbediening de OK/ENTER knop ingedrukt houden voor een ààntal sèconden)
9 verschillende talen: Engels, Frans, Duits, ltaliaans, Nederlands, Spaans,
Portuguees, Fins, Pools
Fabrieksinstellingen reset

Datum

Mode

<

Dav-Month-Year

>
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Volume
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Line8 - Alarm instelling:
Ga naar de regel van Alarm Set, druk op OK voor de vijfgroepen alarmklokinstellingen,
d ru k op U P of DOWN om de i nstel li ngen voor tijd, datu m of mod us te kiezen. Druk op
MENU om af te sluiten.
Ti.id: dezelfde bewerking als bij het instellen van de tijd
Datu m: d ru k op OK om over te scha kelen naa r een va n de vier frequenties van uw
voorkeur, va n maandag tot vrijdag / zate rd ag tot zondag / maa ndag tot zondag / u it

Modus: druk op OK om te wisselen tussen één keer en herhaal

Liin 1- Taal:
Druk op "MENU" om de instellingen te openen, druk op UP of DOWN op de regel die u
wilt wijzigen, druk op OK om naar de gewenste ta len te wijzigen, druk op M ENU om af
te sluiten
Liin 2- Tird instellen:
Ga naar de regel van Tijd instel len, d ru k op "OK" om het uur van de minuut te
onderstrepen, druk op OM HOOG van OM LAAG om aan te passen, druk vervolgens op
"OK" om op te slaan en druk op MENU om afte sluiten.
Liin 3 - Datum instellen:
Ga naar de regel van Datum instellen, druk op "OK" om de dag, datum ofjaar te
onderstrepen, dru k op OMHOOG of OMLAAG om aan te passen, druk vervolgens op
"OK" om op te slaan en druk op MENU om afte sluiten.
Lijn 4-Tiid-mode:

ca naar de regel van de tijdmodus, druk op OK om over te schakelen naar 12 uur van 24
uur naar keuze, druk op MENU om afte sluiten.
LineS - Datum mode:<Dag-Maand-Jaar>of<Maand-Dag-Jaar>
oÍ<Jaar-Maand-Dag>
Ga naar de regel va n Datummodus, druk op OK om over te schakelen naar de gewenste
datummodus, Druk op MENU om afte sluiten.

I

nstellingen:

Druk op de knop MENU om het menu weerte geven:
Opmerking: wijzigingen aan de regel kunnen alleen worden aangebracht als de cijfers
zijn gemarkeerd en in een geel lettertype. Gebruik de Omhoog- of Omlaag-toets om de
cijfers aa n te passen. Druk op de knoppen Ll N KS of RECHTS om de cijfers te kiezen d ie u
wilt aanpassen. Druk op OK om op te slaan en op MENU om afte sluiten.

Line6 - Automatisch dimmen
Ga naar de regel van automatisch dimmen, d ruk op OK om over te schakelen naar een
van de vier modi {automatisch, uit, midden, laag) die u verkiest, druk op MENU om afte

sluiten.
Automatisch: Normale helderheid begintvan 7:00 uurtot 19:59 uur, schérm gedimd tot
lage helderheid van 20:00 uurtot 06:59 uuf,
Uit: altijd aan normale helderheid

Line 9 - Medicatieherinnering
Ga naar de regel van Medicatieherinnering, druk op OK voor de 3 groepen van
medicatie-herinneringsinstellingen, druk op OMHOOG of OMLAAG om de instellingen
Tijd, Status of Modus te kiezen. Druk op MENU om afte sluiten.
Tijd: dezelfde bewerking als bij het instellen van de tijd
Status: druk op OK om te schakelen tussen aan en uit
Modus: druk op OK om te wisselen tussen één keer en herhaal
Lijn L0 - Fabrieksinstellingen
Ga naar de regel van Fabrieks-reset, druk op OK om te resetten naar
fa b rieksi nstel li ngen of niet, druk op M E N U om af te sl u iten.
Periodes van de dag:

6:00-11:59 ochtend
72:OO-77:59 Middae

18:00-23:59 Avond

24iOO-5i59

Nacht

Wat zit er in de doos:

1x
Lx
1x

dementieklok
5V2A power adapter
Handleiding

