
 
Let op: Voor het in stellen, moet het getal dat u wilt instellen knipperen. 

 
Tijd en kalender: Instellen van uur, minuten, seconden en datum.
1. Druk op “MODE” zodat “TIME” in het scherm komt te staan.
2. Houd “SET” ingedrukt om het knipperen van het getal dat het uur aangeeft te starten.
3. Gebruik “ST / STP” om het juiste uur in te stellen.
4. Druk op “MODE” om naar de minuten te gaan. Deze gaan knipperen.
5. Gebruik “ST / STP” om het juiste aantal minuten in te stellen.
6. De seconden, maand, dag van de maand (let op: er worden Engelse afkortingen gebruikt) en jaar 

kunnen ook met MODE” en “ST / STP” als hierboven worden ingesteld.
7. Druk op “SET” om de instellingen op te slaan. 

Alarmen: Tot 12 alarmen per 24 uur kunnen worden ingesteld.
1. Druk op “MODE” totdat “ALM” in het scherm komt te staan.
2. Houd “SET” ingedrukt om het knipperen van het nummer van het alarm te starten.
3. Gebruik “ST / STP” om het alarm (“01-12”) te selecteren.
4. Druk op “MODE”, waarna het getal van het uur gaat knipperen.
5. Gebruik “ST / STP” om het juist aantal uren in te stellen.
6. Druk op “MODE”, zodat het getal met het aantal minuten gaat knipperen.
7. Gebruik “ST / STP” om het juiste aantal minuten in te stellen.
8. Druk op “SET” om instellingen op te slaan. OF om naar het volgende alarm door te gaan, druk op 

“MODE”. Terwijl de minuten knipperen, druk op “ST / STP” en stel het volgende tijdstip in. 

Countdown timer: Maximaal instelbaar tot 23 uur, 59 minuten en 59 seconden. De countdown kan 
elke keer opnieuw beginnen wanneer het aftellen de 0 heeft bereikt.
1. Druk op “MODE” totdat “TMR” in het scherm komt te staan.
2. Houd “SET” ingedrukt om het knipperen van het getal dat het uur aangeeft te starten.
3. Gebruik “ST / STP” om het juist uur in te stellen. Ga daarna verder met het instellen van de minuten 

en seconden met “MODE” en “ST / STP”, zoals hierboven beschreven.
4. Druk op “MODE” en “REP” (repeat = herhalen) zal op het scherm knipperen met “ON” of “- -” voor 

uit.
5. Gebruik “ST / STP” om aan of uit te selecteren.
6. Druk op “SET” om de instellingen op te slaan. 

Type alarm: Trillen, geluid of beiden.
1. Druk op “MODE” totdat “OPT” in het scherm komt te staan.
2.  Houd “SET” ingedrukt en “VIB” (vibration=trillen) verschijnt in het scherm met knipperen van “ON” 

of “- -” voor uit.
3.  Gebruik “ST / STP” om aan of uit te selecteren.
4.  Druk op “MODE” en “SND” (sound=geluid) zal in het scherm verschijnen met knipperen “ON” of “- 

-” voor uit.
5.  Gebruik “ST / STP” om aan of uit te selecteren.
6.  Druk op “MODE” en “BUTN” (button=knop) zal in het scherm verschijnen met knipperen “ON” of “-- 

“ voor uit.
7.  Gebruik “ST / STP” om aan of uit te selecteren.
8.  Druk op de “SET” knop in om de instellingen op te slaan. 

Lock functie: Handig! Maakt het per ongeluk wijzigen van geprogrammeerde instellingen onmogelijk. 
Terwijl de tijd zichtbaar is, druk “MODE” en “SET” op hetzelfde moment in om het scherm te vergrende-
len. Doe hetzelfde om het scherm te ontgrendelen. 

KORTE HANDLEIDING OM SNEL TE STARTEN



TIJD MODUS
Programmeren en weergave uur, minuten seconden en datum.
Bekijk de datum door “ST / STP” te drukken. Het scherm keert automatisch terug naar de tijd.

Tijd programmeerinstructies:
1. Druk op “MODE” om de tijd in het scherm te krijgen.
2. Houd “SET” ingedrukt. De uren gaan knipperen.
3. Gebruik “ST / STP” om de uren in te stellen. “PM” wordt weergegeven aan de linkerkant van het scherm 

wanneer het tijdstip wordt ingesteld na 12 uur ’s middags. Als het tijdstip is ingesteld voor 12 uur ’s middags 
(AM), zal de plek leeg zijn.

4. Druk op “MODE” en de minuten gaan knipperen.
5. Gebruik “ST / STP” om de minuten in te stellen.
6. Druk op “MODE”. De tweede cijfers gaan knipperen.
7. Gebruik “ST / STP” om de seconden naar 0 terug te zetten.
8. Druk op “MODE” en de maanden gaan knipperen.
9. Gebruik “ST / STP” om de maand (1-12) in te stellen.
10. Druk op “MODE”. De dag van de maand zal knipperen.
11. Gebruik “ST / STP” om de juiste dag (1-31) in te stellen.
12. Druk op “MODE” en de nummers van het jaar knipperen.
13. Gebruik “ST / STP” om het jaar in te stellen.
14. Druk op “SET” om de instellingen op te slaan.
Opmerking: Als het programmeren wordt onderbroken en er binnen 2,5 minuten geen toets wordt gebruikt, zal 
het knipperen stoppen en de zichtbare instellingen worden behouden. Begin weer bij stap 1 als u toch opnieuw 
wilt programmeren. 
 
ALARM MODUS
=> Programmeer maximaal twaalf dagelijkse alarmen
=> Het alarm zal reageren met trillen, geluid of combinatie, zoals ingesteld in de ALARM OPTIE MODUS
=> Het alarm stopt automatisch na 20 seconden. Handmatig stoppen kan ook door eenmaal op “ST / STP” te 

drukken (bespaart ook de batterij).
=> Geprogrammeerde alarmen zullen dagelijks afgaan.

Alarm programmeerinstructies:
1. Druk op “MODE” totdat “ALM” aan de bovenkant van het scherm wordt weergegeven. Na ongeveer 2 sec-

onden wordt “OFF” weergegeven (of een eerder ingesteld alarmmoment).
2. Houd “SET” ingedrukt, totdat het nummer rechts onderaan knippert.
3. Gebruik “ST / STP” om het gewenste alarm te selecteren (1 - 12).
4. Druk op “MODE” totdat de uren knipperen.
5. Gebruik “ST / STP” om de uren in te stellen. 

Opmerking: “PM” wordt weergegeven aan de linkerkant van het scherm wanneer het tijdstip wordt in-
gesteld na 12 uur ’s middags. Als het tijdstip is ingesteld voor 12 uur ’s middags (AM), zal de plek leeg zijn.

6. Druk op “MODE” totdat de minuten gaan knipperen.
7. Gebruik “ST / STP” om de minuten in te stellen.
8. Druk op “SET” om de instellingen op te slaan. OF om door te gaan naar het volgende alarm, druk op 

“MODE”, terwijl de minuten knipperen en druk vervolgens op “ST / STP”. Herhaal stap 4 tot en met 8. 
Opmerking: Als het programmeren wordt onderbroken en er binnen 2,5 minuten geen toets wordt gebruikt, 
zal het knipperen stoppen en de zichtbare instellingen worden behouden. In het scherm wordt de tijd weer 
weergegeven.

Alarm aan / uit zetten
1. Druk op “MODE” totdat “ALM” aan de bovenkant van het scherm wordt weergegeven. Na ongeveer 2 sec-

onden volgt het laatst bekeken alarm.
2. Gebruik “SET” om het gewenste alarm te selecteren.
3. Gebruik “ST / STP” om het alarm uit te zetten of op het gewenste alarm te zetten. 

Opmerking: Wanneer het alarm is ingeschakeld, zal het tijdstip van het alarm worden weergegeven. Wan-
neer het alarm is uitgeschakeld staat “OFF” aan de bovenkant van het scherm. 
Opmerking: Om alle alarmmomenten te (de)activeren, zie Alarm Optie Programmeerinstructies en select-
eer het gewenste alarm (trillen, geluid, beiden).

UITGEBREIDE HANDLEIDING



 
COUNTDOWN MODUS
=> Programmeer een maximale countdown tijd (af te tellen tijd) van 23 uur, 59 minuten en 59 seconden
=> Wanneer het aftellen de nul bereikt (0:00,00) zal het ingestelde type alarm (trillen, geluid of beiden) worden 

geactiveerd. Het alarm duurt 20 seconden en stopt automatisch. Het alarm kan ook handmatig worden 
gestopt door op “ST / STP” te drukken. Dit bespaart ook de batterij!

=> REPEAT optie (herhalen) kan op “ON” of “OFF” worden gezet. Bij repeat “ON” zal het geprogrammeerde 
aftellen elke keer dat de nul (0:00,00) wordt bereikt, automatisch worden herhaald.

Countdown timer programmeerinstructies
1. Druk op “MODE” totdat “TMR” aan de bovenkant wordt weergegeven.
2. Houd “SET” ingedrukt, totdat het uur gaat knipperen.
3. Gebruik “ST / STP” om het juiste uur in te stellen.
4. Druk op “MODE” en de cijfers van de minuten gaan knipperen.
5. Gebruik “ST / STP” om de minuten in te stellen.
6. Druk op “MODE” en de tweede cijfers gaan knipperen.
7. Gebruik “ST / STP” om de seconden in te stellen.
8. Druk op “MODE”. “REP” (voor herhaling) zal worden getoond aan de bovenkant van het scherm. De “ON” of 

“-” voor off knippert in het vak rechts onderaan.
9. Gebruik “ST / STP” om het herhalen “ON” of “-” voor off te zetten.
10. Druk op “SET” om de instellingen op te slaan.
Opmerking: Als het programmeren wordt onderbroken en er binnen 2,5 minuten geen toets wordt gebruikt, zal 
het knipperen stoppen en de zichtbare instellingen worden behouden. Begin weer bij stap 2 als u toch opnieuw 
wilt programmeren. Druk op “MODE” om terug te keren naar de Tijd.  
 
Starten / stoppen van de Countdown Timer
1. Als het horloge in de Countdown modus staat, drukt u op “ST / STP” om het aftellen te starten. De picto-

gram van het aftellen bevindt zich onder de uuraanduiding op het scherm en deze gaat knipperen.
2. Druk op “ST / STP” om het aftellen te stoppen. De resterende tijd wordt weergegeven. 

Opmerking: Als de REPEAT (herhalen) functie is ingesteld en de waarschuwing is geactiveerd, drukt u 
tweemaal op “ST / STP” om het aftellen te stoppen.

3. Druk op “ST / STP” om verder te gaan met aftellen.
 
Snelle reset van eerdere countdown
1. Houd “SET” ingedrukt tot de eerder geprogrammeerde af te tellen tijd wordt weergegeven.
2. Druk op “ST / STP” om deze tijd opnieuw te starten.

ALARM OPTIE MODUS
=> Het alarm kan trillen, geluid geven of een combinatie van beiden. Het gekozen alarm zal worden geactiveerd 

bij de vooraf ingestelde dagelijkse alarmmomenten en de countdown timer.
Opmerking: Indien ook het alarm is ingeschakeld als op een knop wordt gedrukt (“BTN”), zal de huidige alarm 
instelling (trillen, geluid of beiden) worden geactiveerd wanneer de “MODE” knop wordt ingedrukt. Dit maakt 
een snelle controle van de huidige alarm instelling mogelijk. Tevens kan zo worden gecontroleerd of de batterij 
nog voldoende power heeft.  

Alarm Optie Programmeerinstructies
1. Druk op “MODE” totdat “OPT” aan de bovenkant wordt weergegeven. Na ongeveer 2  seconden ziet u “VIB” 

voor Vibration (trillen).
2. Houd “SET” ingedrukt, totdat “ON” of “- -” voor OFF knippert in het vak rechts onderaan.
3. Gebruik “ST / STP” om Vibration “ON” of “OFF” te zetten.
4. Druk op “MODE”. “SND” voor Sound (geluid) wordt weergegeven aan de bovenkant van het scherm. “ON” 

of “- -” voor OFF knippert in het vak rechts onderaan.
5. Gebruik “ST / STP” om het geluid “ON” of “OFF” te zetten.
6. Druk op “MODE”. “BTN” voor de Button (knop) wordt aan de bovenkant van het scherm getoond. “ON” of 

“- -” voor OFF knippert in het vak rechts onderaan.
7. Gebruik “ST / STP” om dit alarm “ON” of “OFF” te zetten.
8. Druk op “SET” om de instellingen op te slaan.
Opmerking: Als het programmeren wordt onderbroken en er binnen 2,5 minuten geen toets wordt gebruikt, 
zal het knipperen stoppen en de zichtbare instellingen worden behouden. Het scherm springt automatisch terug 
naar de Tijd. 



Snelle weergave van de huidige Alarm Optie instellingen
1. Druk op “MODE” totdat “OPT” aan de bovenkant van het scherm wordt weergegeven. Na ongeveer 2 

seconden wordt “VIB” weergegeven. Als trillen al is ingeschakeld, wordt “ON” aan de onderkant van het 
scherm weergegeven (“-” bij uitgeschakeld).

2. Druk herhaaldelijk op “ST / STP” om de andere instellingen te bekijken. 

 
BLOKKEREN
=> Blokkeer het gebruik van “MODE”, “ST / STP” en “SET” na het programmeren. Zo kunnen tijd, countdown 

en alarm instellingen niet per ongeluk worden veranderd.
=> Datum wordt bij de geblokkeerde status niet weergegeven.
=> Handmatig stop zetten van het alarm is wel mogelijk. 

Druk “MODE” en “SET” tegelijkertijd in om het horloge te vergrendelen of te ontgrendelen. Een slotje staat wel/
niet op het scherm weergegeven.  
 
DISPLAY VERLICHTING 
Druk op “Light” om de verlichting in te schakelen. Deze blijft ongeveer 3 seconden branden en gaat automatisch 
uit wanneer geen andere toets wordt ingedrukt.  
 
PAS OP MET WATER! 
Dit horloge is niet geschikt om te worden gedragen bij het zwemmen, duiken, douchen of in bad gaan.

BATTERIJ 
Het horloge werkt op een standaard 3 volt lithium CR1632 batterij. Wij adviseren u de batterij door een juwelier 
te laten vervangen om de waterdichtheid te behouden. 
De levensduur van de batterij is afhankelijk van het dagelijks gebruik.  

ÉÉN JAAR GARANTIE 
Uw Vibralite Mini is gegarandeerd vrij van materiaal- of fabricagefouten gedurende een jaar na aankoop. Wij 
raden u aan uw originele kassabon te bewaren. De garantie dekt alleen de horlogefuncties. Dit geldt dus niet 
voor de batterij, het horlogebandje, de behuizing of de kristallen omdat de slijtage door het dagelijks gebruik 
wordt beïnvloed. De garantie vervalt als het horloge is gewijzigd, misbruikt of blootgesteld aan extreme omstan-
digheden waarvoor zij niet is ontworpen, of door een andere dan een gekwalificeerd servicecentrum is gerepa-
reerd. Wilt u binnen (of buiten) garantie het horloge retour sturen? Neem voor de juiste procedure contact op 
met de winkel waar u dit heeft aangeschaft. 

RESETTEN VAN HET HORLOGE 
Voordat u uw horloge voor service wilt opsturen, is het raadzaam de batterij te controleren en het horloge te 
resetten door alle 4 knoppen tegelijk in te drukken totdat het display leeg is. Daarna opnieuw alle 4 knoppen 
opnieuw indrukken en het horloge is gereset.

DISCLAIMER 
In geen geval zal Urifoon aansprakelijk worden gesteld voor enige bijzondere, incidentele of indirecte 
gevolgschade, met inbegrip van het bezit, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van 
eigendom, persoonlijk letsel, verlies van privacy, nalatigheid en enige andere schade, hoe dan ook vero-
orzaakt, zelfs als Urifoon op de hoogte is gesteld van de kans op mogelijke schade. Deze disclaimer van 
aansprakelijkheid geldt voor eventuele schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die wordt 
veroorzaakt door een falen van de prestaties van het product. De verantwoordelijkheid voor de selectie, 
de veiligheid en geschiktheid van een product ligt bij de consument. Omstandigheden van de gevolgen 
die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik 
van onze producten is de verantwoordelijkheid van de consument. Urifoon kan op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gesteld.
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