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Gebruikershandleiding Nederlands sprekende   8’’ kalenderklok 

 
Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van onze sprekende kalenderklok!  
 
Deze klok is voorzien van de nieuwste technieken waaronder touchscreen en 
Nederlandse spraak. Deze kalenderklok is speciaal ontwikkeld voor senioren en 
slechtzienden. Ook zeer geschikt voor mensen met dementie en alzheimer. 
 
Deze klok is voorzien van een back-up batterij. Mocht de stroom uitvallen, dan 
behoudt de klok zijn instellingen. De klok werkt alleen op het netstroom. 
 
Volgt u alstublieft de volgende instructies. 
 
Instellingen: 
 

1. Toegang tot instellingen 
 
Raak het scherm aan. MENU, OK en TERUG toetsen verschijnen aan de 
rechterkant van het scherm. Kies MENU om toegang  te krijgen tot de 
instellingen van het scherm. Veeg zachtjes met uw vinger over het 
scherm en veeg omhoog of omlaag tot u de juiste instelling heeft 
gevonden en toets deze dan aan. 
 

2.  Taal 

Kies in het MENU de optie “Taal” voor het instellen van de gewenste 
talen. U kunt kiezen uit 7 talen. 

3. Displayweergave 
 
Kies in het MENU voor de optie “Display weergave”. U heeft hier de 
keuze uit A of B. 
Kiest u daarna voor TERUG, dan komt u weer in het MENU. 
 

4. Datum instellen 
 
Kies in het MENU voor de optie  “Datum instellen” om de datum aan te 
passen. 



Wilt u het jaartal aanpassen, raak dan het jaar aan. Voor maand of dag 
geldt hetzelfde.Om op te slaan kies OK.  
 

5. Datum weergave 

Kies in het MENU voor de optie “Datum weergave”. U kunt hier kiezen 
uit de weergave: 

           DAG-MAAND-JAAR of MAAND-DAG-JAAR. 
 

6. Tijd instellen 
 

Kies in het MENU voor de optie “Tijd instellingen”. Wilt u de uren 
aanpassen, raak dan de uren aan op het scherm. Voor minuten geldt 
hetzelfde. Om op te slaan, kies OK. 

 
7. Dagdeel 

 
Hierbij kunt u instellen of u onder de dag vermelding ook een dagdeel 
vermelding wilt, zoals ochtend, middag, avond en nacht. 
Kies in het MENU voor de optie “Dagdeel”. Kies hier Aan, indien u 
dagdeel weergave wilt op het display. Indien u dit niet wilt, kies dan UIT. 

 
8. Alarminstellen 

 
Kies in het MENU voor de optie “Alarm instellingen”. Hier kunt u 8 
verschillende tijden instellen. Wilt u een alarm instellen, kies dan bij 
INSTELLEN MODUS de optie AAN. 
Ook kunt u hier een medicatie alarm instellen.Bv. als u op gezette tijden 
uw medicijnen dient in te nemen. 
Het alarm stopt u door op een willekeurige plek het scherm aan te raken. 
Het alarm stopt automatisch na 1minuut. 
 

9. Tijdsweergave 
 

Kies in het MENU voor de optie “Tijdsweergave”. Hier kunt kiezen  voor 
een 12 uurs klok of 24 uurs klok. 
 
 
 
 
 



10. Achtergrond kleur 
 

Kies in het MENU voor de optie “Achtergrond”. Hier kunt u kiezen uit de 
kleuren BLAUW, ROOD, WIT of ZWART. 
Kies niet dezelfde kleur achtergrond als het lettertype. 
 

11. Kleur lettertype 
 

Kies in het MENU voor de optie “Kleur lettertype”. Hier kunt u kiezen uit 
de kleuren BLAUW, ROOD, WIT of ZWART. 
Kies niet dezelfde kleur lettertype als het als achtergrond. 

 
12. Scherm contrast 

 
Wanneer de tijd wordt weergegeven op het scherm (beginscherm), kunt 
u aan de linkerkant van het scherm uw vinger omhoog en omlaag 
bewegen. Hierdoor kunt u de helderheid aanpassen. Er zijn 5 stappen 
helderheid beschikbaar. U kunt het contrast nooit helemaal uitzetten. 
 

13. Volume 
 

Wanneer de tijd wordt weergegeven op het scherm (beginscherm), kunt 
u aan de rechterkant van het scherm uw vinger omhoog en omlaag 
bewegen. Hierdoor kunt u het volume van de spraak en alarm 
aanpassen. Het volume kan nooit helemaal worden uitgezet. 
 

14. Luidspreker 
 

Druk rechts bovenin (beginscherm) op het scherm het icoon van de 
luidspreker in. Nu wordt de tijd, dag en datum uitgesproken. 
 
 
Let op: 
Deze sprekende senioren klok, kan ook gebruikt worden om digitale 
foto’s in een diashow weer te geven. Dit kan d.m.v. een geheugenkaart 
(SD/MMS/MS) of USB stick. Dit apparaat speelt geen video’s of muziek 
af. 
 
Wij wensen u veel pleziermet de aanschaf van uw nieuwe kalenderklok! 
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Inhoudelijke of technische vragen over dit product? 
Vind je het antwoord niet in deze handleiding? 
Dan staan onze Service & Support collega’s voor je klaar. 

Sensotec nv
www.sensotec.be
info@sensotec.be


