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Hallo! 

Bedankt voor het kopen van de BBrain Basic klok. We hopen 
dat deze klok het leven net iets eenvoudiger maakt. In deze gids 
wordt uitgelegd hoe de klok werkt en hoe u deze optimaal kunt  
gebruiken. 

Uw BBrain Basic klok is ontworpen zodat u uw klok heel  
eenvoudig kunt gebruiken , het kost maar een paar minuten om 
hem perfect voor u en uw dierbaren in te stellen, waardoor het 
dagelijks gebruik van de klok nog eenvoudiger is. U kunt meer 
lezen over het personaliseren van de instellingen op pagina 12, 
het instellen van herinneringen op pagina 8. Om de BBrain Basic 
klok meteen te gebruiken, lees de snelstartgids op pagina 5.
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Snelstartgids

1. Steek de stroomkabel in
het  ronde contact
onderaan de klok.

2. Steek de andere kant van
de stekker in een
stopcontact.

Uw BBrain kan doormiddel van twee eenvoudige stappen klaar 
voor gebruik gemaakt worden:

Na enkele seconden wordt het BBrain welkomscherm vertoont 
gevolgd door de correcte tijd en datum. Indien u de tijd en 
datum dient aan te passen ga in deze gebruiksaanwijzing naar 
‘Instellingen wijzigen’ op pagina 12.

Monday Morning
9:30

Display 1

Black

9:30

31 December 2018

Edit

31/12/18

Medium

English

on button press

OK

Back

Display Mode

Display Colour

Time set

Time of day settings

Date Set

Brightness

Talking Clock

Language

Setup

Sprekende klok knop bovenaan

Knoppen om door het menu te navigeren 
en herinneringen in te stellen. Druk  
tegelijkertijd op de linker- en rechterknop 
om het menu te openen.

Maandag 
Ochtend

18 Januari 2021

9:30
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Uw klok heeft 3 knoppen die worden gebruikt bij het wijzigen 
van instellingen of het instellen van herinneringen, om toegang 
te krijgen tot een van deze functies is het nodig om beide  
buitenste knoppen tegelijk in te drukken, zodat dit niet per  
ongeluk kan gebeuren tijdens het gebruik. Als u op deze  
knoppen drukt, wordt een scherm Herinneringsoverzicht  
weergegeven, dat alle herinneringen toont die op de klok  
zijn ingesteld.

OK Knopfuncties weergegeven 
op het scherm

In verschillende menuschermen kunnen deze knoppen een 
andere functie hebben. Hun functie wordt altijd weergegeven 
door middel van de woorden en symbolen die onder aan het 
scherm worden weergegeven.

Kies het juiste scherm 

De klok kan de 5 verschillende schermmodi weergeven, zoals 
hieronder weergegeven. Elk scherm is verkrijgbaar in 3  
verschillende kleurstellingen. Zie Instellingen wijzigen op  
pagina 11 voor meer informatie.

Maandag 
Ochtend

18 Januari 2021

9:30
Maandag 
Ochtend

9:30
Maandag 
Ochtend

9:30

Ochtend

18 Januari 2021

9:30
Nu is het

Maandag
Ochtend

• Kies de beste plaats voor uw klok, houd hem dichtbij en in het zicht.
• Hij kan op een tafel worden geplaatst of aan de muur worden  
  gemonteerd.

1 2 3 4 5
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Herinneringsoverzicht

Uw klok kan een overzicht van alle ingestelde herinneringen 
weergeven, bewerken en verwijderen. Dit is toegankelijk door 
de linker knop ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de 
rechterknop te drukken. Vanuit dit scherm hebt u ook toegang 
tot de klokinstellingen en kunt u nieuwe herinneringen instellen.

In dit gebied worden herinneringen weergegeven die zijn ingesteld 

Maandag Ochtend
9:30

18 januari 2021

Terug
Nieuwe reminder instellen 
Instellingen Menu

Herinneringen overzicht

Medicijnen

Lunch

Dagbesteding

Dokter

10:30 
Dagelijks

12:30 
Dagelijks

8:00 
Wekelijks

9:30 
Eenmalig

Bewerken
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Herinneringsalarmen instellen 

Uw klok kan maximaal 16 herinneringsalarmen opslaan, die elk 
kunnen worden ingesteld om eenmaal af te gaan, dagelijks te 
worden herhaald of wekelijks te worden herhaald. Deze kunnen 
worden gekozen uit een aantal vooraf geladen herinneringen, 
of u kunt uw eigen herinnering maken door uw stem op de klok 
op te nemen. 
 
Elke vooraf geladen herinnering bestaat uit een vriendelijk  
gesproken bericht en een bericht dat op het scherm wordt 
weergegeven. Sommige mededelingen hebben ook  
afbeeldingen.  
De volgende opties kunnen worden geselecteerd:

1. Het is tijd om uw tabletten in te nemen
2. Het is tijd voor het ontbijt
3. Het is tijd voor de lunch
4. Het is tijd voor het avondeten
5. Het is tijd voor een snack
6. Drink wat water
7. Neem een kopje thee
8. Controleer of de deuren gesloten zijn
9. Zet de oven uit
10. Schakel uw huisalarm in
11. Draagt u uw persoonlijke alarm?
12. Draagt u uw een bril?
13. Uw familie komt vandaag op bezoek
14. De verzorger komt vandaag op bezoek
15. U heeft vandaag een doktersafspraak
16. U gaat vandaag naar het dagcentrum
17. Het is tijd om op te staan
18. Het is tijd om naar bed te gaan
19. Gefeliciteerd met uw verjaardag
20. Moet u de badkamer gebruiken?
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Om een herinneringsalarm in te stellen 

1. Druk tegelijkertijd op de linker en rechter buitenste knoppen 
om het herinneringsoverzichtscherm te openen. 

2. Druk eenmaal op de middelste knop zodat ‘Nieuwe  
herinnering instellen’ is gemarkeerd. 

3. Druk op de rechterknop gemarkeerd met ‘OK’ om te bevesti-
gen en het menu voor nieuwe herinneringen te openen. 

4. Druk op de middelste knop om naar Type herinnering te 
gaan en druk op ‘Bewerken’. 

5. Selecteer de vooraf ingestelde herinnering die u wilt  
gebruiken in de lijst. Als u een gesproken herinnering  
gebruikt, volgt u ‘Persoonlijke herinneringen opnemen’  
hieronder. 

6. Druk op de middelste knop om naar Frequentie te navigeren 
en druk op de rechterknop om ‘Bewerken’ te kiezen. Kies of 
en wanneer het alarm moet klinken:

 a. Dagelijks
 b. Wekelijks – zo ja, kies de dag met behulp van het  
 volgende menu-item
 c. Eenmalig - Kies een keer de datum met behulp van het  
 volgende menu-item. Bij het instellen van de datum   
 worden de linker en middelste knop gebruikt om naar  
 links en rechts naar het juiste deel van de datum (dag of  
 maand) te navigeren en de rechterknop wordt gebruikt  
 om de datum voor het geselecteerde deel vooruit te  
 zetten. Zodra de juiste datum is ingesteld, gebruikt u de  
 middelste knop om naar ‘Set’ te navigeren en de rechter 
 knop om te bevestigen. 
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7. Stel de tijd in waarop de herinnering moet klinken door naar 
de tijd te navigeren en op ‘Bewerken’ te drukken. Zodra het 
scherm van de tijdsinstelling verschijnt, gebruikt u de  
linker- en middelste knoppen om naar het juiste deel van de 
tijd (uren en minuten) te navigeren en de rechterknop om 
verder te gaan de tijd. Navigeer naar ‘Set’ zodra u de juiste 
tijd hebt ingesteld en druk op de rechterknop om te  
bevestigen. 
 
Opmerking: als de sprekende klok is ingesteld om elk uur 
te klinken , moet u geen herinneringen instellen om ook op 
het uur te klinken. 

8. Navigeer naar ‘Weergegeven voor’ en kies hoe lang u wilt 
dat de visuele herinnering op het scherm blijft. Voor  
spraakherinnering geeft het scherm alleen ‘Herinnering.’  

9. Navigeer naar ‘Zodra alle parameters zijn ingesteld,  
selecteert u‘ Terug ’om terug te keren naar het‘  
Herinneringsoverzicht ’-scherm en nogmaals‘ Terug ’om 
terug te keren naar het klokscherm. Mocht u ergens vast 
komen te zitten, start de klok dan opnieuw door deze uit en 
weer in te schakelen via het stopcontact. Het wordt  
ingeschakeld op het klokscherm en u kunt opnieuw 
beginnen.

Persoonlijke herinneringen opnemen 

Uw klok kan spraakberichten opnemen om gepersonaliseerde 
herinneringsalarmen te maken. Volg hiervoor stap 1-4 van ‘Een 
herinneringsalarm instellen’ en vervolgens: 

1. Selecteer ‘Stem’ in de herinneringslijst, het onderstaande 
scherm wordt weergegeven 
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2. Druk op ‘opnemen’ om te beginnen met het opnemen van 
uw bericht en ‘stoppen’ om het opnemen te beëindigen. U 
kunt terugluisteren met de ‘luisteren’ knop. Als u het bericht 
opnieuw wilt opnemen, drukt u gewoon nogmaals op  
‘Opnemen’. Het is het beste om een bericht zo kort en  
duidelijk mogelijk op te nemen, er is 12 seconden opnametijd. 

3. Als u tevreden bent met het bericht, drukt u op ‘OK’

Volg stap 6-9 van ‘Een herinneringsalarm instellen’ om het  
instellen van uw herinnering te voltooien. 

Tip: Spreek dicht bij de microfoon om het duidelijkste bericht op 
te nemen. De microfoon zit bovenop de klok rechts van de knop. 
Misschien wilt u ook het volume hoger zetten, zie hoe op  
pagina 14

De microfoon bevind zich hier

Neem een gesproken herinnering op door
onderstaande knoppen te gebruiken

Opnemen Luisteren OK
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Herinneringen bewerken of verwijderen

Als u een herinnering heeft ingesteld die u wilt wijzigen of  
verwijderen: 

1. Druk tegelijkertijd op de linker en rechter buitenste knop om 
het scherm Herinnering overzicht te openen.  

2. Gebruik de middelste knop om omlaag te navigeren naar de 
herinnering die u wilt wijzigen. Druk op de rechterknop om 
te bewerken.  

3. Breng de wijzigingen aan in de herinnering of selecteer  
‘herinnering verwijderen’ in de lijst om te verwijderen.  

4. Nadat u de wijzigingen heeft aangebracht, selecteert u  
‘Terug’ om terug te keren naar het scherm  
Herinneringsoverzicht en nogmaals ‘Terug’ om terug te  
keren naar het klokscherm.

Instellingen wijzigen 

Naast het instellen van de tijd en datum heeft uw klok een 
breed scala aan instellingen die u kunt aanpassen aan uw  
voorkeuren.

1. Druk tegelijkertijd op de linker en rechter buitenste knoppen 
om het herinneringsoverzichtscherm te openen. 

2. Druk tweemaal op de middelste knop zodat ‘Setup Menu’ is 
gemarkeerd. 

3. Druk op de rechterknop gemarkeerd met ‘OK’. U bevindt zich 
nu in het instellingenmenu.
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4. Om de gewenste instelling te bewerken, navigeert u naar de 
plaats in het menu met de linker- en middelste knop en drukt 
u op de rechterknop (bewerken) om te bewerken. De  
volgende instellingen kunnen worden gewijzigd:

Weergavemodus 
Kies het type klokweergavescherm uit de 5 hieronder om de 
juiste hoeveelheid informatie te krijgen.

Weergavekleur  
Kies de kleur van de klokweergave zodat deze zo goed mogelijk 
zichtbaar is.

Maandag 
Ochtend

18 Januari 2021

9:30

Maandag 
Ochtend

18 Januari 2021

9:30

Maandag 
Ochtend

18 Januari 2021

9:30

Zwart Wit Geel

Tijdinstelling  
Stel de tijd van de klok in als deze niet correct is of moet worden 
gewijzigd voor zomertijd

• Als u ergens in het setup-menu vastloopt, zet u de klok gewoon uit 
en weer aan via het stopcontact. Het keert terug naar de  
klokweergave.

Maandag 
Ochtend

18 Januari 2021

9:30
Maandag 
Ochtend

9:30
Maandag 
Ochtend

9:30

Ochtend

18 Januari 2021

9:30
Nu is het

Maandag
Ochtend

1 2 3 4 5
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Tijdmodus 
Geeft aan of de klok wordt weergegeven in de 12- of 
24-uursmodus

Tijdinstellingen 
De tijddrempels die de klok aangeeft, d.w.z. of het ochtend, 
middagavond of nacht is. Bij het instellen van deze drempels is 
het erg belangrijk dat ze elkaar niet overlappen. Als ze elkaar 
overlappen, geeft de klok een foutmelding weer.

Datum instellingen 
De datum waarop de klok wordt weergegeven.

Helderheid  
De helderheid van het klokscherm, laag, gemiddeld of hoog. Let 
op: als de helderheid is ingesteld op gemiddeld of hoog, wordt 
deze gedimd naar laag terwijl de klok ‘nacht’ weergeeft.

Sprekende klok  
De optie om de sprekende klok elk uur te laten klinken,  
wanneer de knop wordt ingedrukt, beide, of om deze volledig 
uit te schakelen. Let op: als de sprekende klok is ingesteld om 
elk uur te klinken, zal hij niet klinken terwijl de klok ‘nacht’  
aangeeft.

Volume 
Pas het volume aan waarmee herinneringsalarmen en de  
sprekende klok worden afgespeeld. Kies uit laag, gemiddeld of 
hoog.
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Probleemoplossing

Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing
De pratende klok 
spreekt niet

De pratende klok is ingesteld om elk 
uur te klinken of is uitgeschakeld.  
Wijzig de instellingen voor de  
sprekende klok, zie hoe u dit op  
pagina 14 kunt doen.

Instellingen en tijd wor-
den niet opgeslagen als 
de klok is losgekoppeld 
van het lichtnet

Batterij is leeg. Vervang de CR2032 
batterij door het batterijklepje aan 
de achterkant van de klok te openen

Het is niet mogelijk om 
nieuwe herinneringen 
in te stellen

Het volledige aantal herinneringen 
(16) is ingesteld. Verwijder  
ongebruikte herinneringen om  
meer in te stellen.

Herinnering met 
spraakopname is te 
zacht

Ga tijdens het opnemen dichter 
bij de microfoon (bovenop de klok) 
staan. Zet het volume te hoog in het 
menu Instellingen.

Overige informatie 

Deze klok heeft een uitsparing om aan de muur te hangen.  
Zorg ervoor dat de bevestigingsmethode sterk genoeg is om 
het gewicht van de klok te dragen. 
Als de klok is losgekoppeld van het elektriciteitsnet, wordt uw 
vooraf ingestelde informatie maximaal een jaar bewaard door 
de ingebouwde CR2032-batterij. Zodra deze batterij leeg is, 
kunt u deze vervangen door het klepje aan de achterkant van 
de klok te openen. zorg ervoor dat het schrijven zich aan de 
bovenzijde van de batterij bevindt.
Dit product wordt geleverd met een garantie van 12 maanden 
vanaf aankoop om fabricagefouten te dekken.
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Belangrijke veiligheidswaarschuwingen 

• Gebruik de klok alleen met de meegeleverde netadapter. 

• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de klok  
 schoonmaakt. Maak het beeldscherm schoon door het  
 voorzichtig af te vegen met een speciale schermdoek of  
 een zachte, vochtige doek. Gebruik geen overmatige  
 vloeistof. 

• Houd het netsnoer buiten het bereik van kinderen. 

• Houd de klok, het netsnoer en de stekker uit de buurt van  
 water. 

• Probeer de klok niet te repareren, dit kan gevaarlijk zijn. 

• De klok is alleen voor gebruik binnenshuis. 
 
• Gooi deze klok weg in overeenstemming met de  
 recyclingvoorschriften in uw regio. Afgedankte  
 elektrische producten kunnen schadelijk zijn voor het  
 milieu en horen niet bij het huisvuil.




