
Gebruiksaanwijzing 
 
Het Cadexhorloge heeft de volgende functies: 
 

• Tijd en Datum 
• 12 x alarm in 24 uur 
• 11 onderwerpen in de Alert databank 
• ALERT knop laat medische informatie zien op de display 

 
Display programma’s: Het horloge heeft vier display programma’s: tijd en datum, medicijn alarm, 
medicijn databank, en de activeer switch. 
De MODE knop herhaaldelijk indrukken voor het veranderen van programma. 
 
TIJD EN DATUM 
 
Het horloge geeft de tijd weer in uren, minuten en seconden. De datum wordt getoond in dag, maand 
en datum. 
 
Het instellen van de tijd en datum 
 

1. Druk de MODE knop in totdat TIME op de display verschijnt. Houd de ADJUST knop 2 
seconden ingedrukt, totdat de uren knipperen. 

2. Gebruik de FORWARD of REVERSE knop voor het selecteren van het juiste uur. Let op “A” 
en “P” voor voormiddag en namiddag in de linkerhoek. Druk de MODE knop in voor het 
vastzetten van de uren en ga naar de minuten. 

3. Gebruik de FORWARD of REVERSE knop voor het selecteren van de minuten. Druk de 
MODE knop in om de minuten vast te zetten en ga naar de seconden. 

4. Herhaal dit om de seconden, het jaar, de maand en de datum in te stellen. Het horloge 
berekent automatisch de dag van de week. 

5. De ingebrachte wijzigingen opslaan door het indrukken van de ADJUST knop. Ga als laatste 
naar het TIME programma. 

 
Medicijn Alarm  
 
Het CADEX horloge heeft 12 x een alarm. Zij zijn genummerd van 1 tot 12. Alarm nummer 1 hoeft niet 
het eerste alarm van de dag te zijn. 
 
Het horloge heeft 36 karakters ( inclusief spaties) beschikbaar in elk Medicijn Alarm. Indien u 
verschillende medicijnen gebruikt op een bepaalde tijd, raden we aan afkortingen te gebruiken.  
U kunt ook een alarm instellen voor andere doeleinden dan medicijnen; bijvoorbeeld een dagelijkse 
test of iets anders wat u iedere dag niet wilt vergeten, zoals oefeningen, afspraken etc. 
 
TIP: U kunt uw alarm s’morgens vroeg instellen en bijvoorbeeld MED. MEE ( = afkorting van 
medicijnen mee) op de display laten verschijnen Zodoende wordt u er iedere dag aan herinnert uw 
medicijnen mee te nemen. 
 
Het instellen van uw Medicijn Alarm 
 
1. Druk de MODE knop in totdat er op de display ALARM BANK verschijnt. Druk de knop FORWARD 
of REVERSE in voor het instellen of bekijken van een alarm. 
2. Wilt u het alarm instellen, druk dan de ADJUST knop gedurende 2 seconden in. Het alarmnummer 
zal nu gaan knipperen (AL 1, AL 2, AL 3…). Druk de knoop FORWARD of REVERSE in om de Alarm 
Indicator ((*)) aan of uit te zetten. Het alarm is geprogrammeerd als de ALARM indicator op het 
scherm te zien is. Het alarm is uit indien dit symbool niet op de display te zien is. 
3. Druk op MODE en ga naar de uren. Druk de FORWARD of REVERSE knop in voor het selecteren 
van het juiste uur. Druk de MODE knop in en ga naar de minuten. 
4. Druk de knop FORWARD of REVERSE  in voor het selecteren van de minuten. Druk de MODE 
knop in en ga naar Medication Name.  
 
 



 
 
5. Druk de knop FORWARD of REVERSE in voor het selecteren van de eerste letter van het medicijn  
dat u wilt invoeren voor een alarm. TIP: Als u de knop FORWARD of REVERSE ingedrukt houdt, dan 
zullen de letters sneller opeenvolgen. 
6. Druk de knop MODE in om naar de volgende letter te gaan. TIP: Wilt u dezelfde letter 2x gebruiken, 
houd dan de knop MODE ingedrukt. 
7. Herhaal deze stappen totdat u de naam heeft ingevoerd. Wilt u de naam bewaren, druk dan de 
knop ADJUST in en ga terug naar ALARMBANK. Uw ingevoerde gegevens zullen op de display 
verschijnen. Druk de knop MODE in om terug te gaan naar de tijd, of druk op FORWARD of 
REVERSE om nogmaals een alarm in te stellen. 
 
 
Medische Informatie 
 
Uw Cadexhorloge heeft de volgende mogelijkheden voor opslag van gegevens: 
 

• NAAM  - uw naam en telefoonnummer 
• ALERT         - uiterst belangrijke informatie voor de eerste hulp zoals: diabetes,   

  pacemaker, aids enz. 
• ALLERGIC - allergische reacties zoals: penicilline, bijensteken enz. 
• DOCTOR - de naam van uw arts en telefoonnummer 
• CONTACT - de naam van uw contactpersoon ingeval van nood en diens telefoonnummer 
• BLOOD - uw bloedgroep 
• BIRTH  - uw geboortedatum 
• INSURER - de naam van uw verzekeringsmaatschappij en telefoonnummer 
• POLICY - uw polisnummer bij de verzekeringsmaatschappij 
• S.S.  - uw sofi-nummer 
• CARD  - het kaartnummer en de expiratie datum waar de kosten vanaf kunnen   

  worden geschreven. 
 
De laatste drie opties zijn hier in Nederland niet van toepassing. 
 
Het invoeren van de Medische Informatie 
 
1. Druk de knop MODE in, totdat DATABANK op de display verschijnt. Druk de knop FORWARD of 
REVERSE in om naar  het onderwerp te gaan wat u wilt zien of invoeren. 
2. Bent u bij het onderwerp dat u wilt invoeren, druk dan  2 seconden de knop ADJUST in. De eerste 
letter begint te knipperen. Druk de knop FORWARD of REVERSE in om de eerste letter van uw 
informatie te selecteren. Wilt u de letters snel voorbij laten gaan, druk dan de knop FORWARD of 
REVERSE in. 
3. Druk de knop MODE in om naar de volgende letter te gaan. TIP: Wilt u dezelfde letter 2x gebruiken, 
houd dan de knop MODE ingedrukt. 
4. Herhaal deze stappen totdat u alle informatie heeft ingevoerd. Druk de knop ADJUST in voor het 
bewaren van uw gegevens en ga terug naar DATABANK. Druk de knop MODE in om terug te gaan 
naar de tijd of druk FORWARD of REVERSE in om naar het volgende onderwerp in DATABANK te 
gaan. 
 
Activate Display  
 
Dit horloge heeft een elektronische schakelaar dat alle alarmen aan of uit kan zetten. Deze 
mogelijkheid kunt u gebruiken om de batterij te sparen, of indien het horloge voor langere tijd niet 
wordt gebruikt. Indien u niet wilt dat er een alarm afgaat tijdens een bepaalde periode (bespreking 
bijvoorbeeld), kunt u deze switch gebruiken. 
 
De Switch gebruiken 
 
Druk de MODE knop in om naar ACTIVATE te gaan. Druk de knop FORWARD of REVERSE in om te 
switchen tussen “YES” en “NO”.  
 



Yes betekent dat elk ingesteld alarm af zal gaan. 
NO betekent dat elk ingesteld alarm niet af zal gaan. 
 
Elk alarm zit in het geheugen van het horloge en hoeft niet opnieuw ingesteld te worden als u de knop 
weer op YES heeft gezet. 
 

Let erop uw horloge altijd op YES staat, wanneer u uw horloge weer omdoet! 
 

 
Alarmsignaal 
 
Het alarm “gaat af ”. Uw horloge zal een minuut lang piepen en de naam van het medicijn zal op de 
display verschijnen. Het piepen kunt u afzetten door de knop FORWARD of de knop REVERSE in te 
drukken. Het horloge gaat nu naar het REMINDER programma. In dit programma blijft de naam van 
het te gebruiken medicijn op de display te zien en het horloge laat iedere 3 minuten twee piepen 
horen. Dit zal u eraan blijven herinneren uw medicijnen in te nemen.  
Dit REMINDER programma kunt u afzetten door de knop FORWARD of REVERSE in te drukken. 
Wij adviseren dit te doen nadat u uw medicijn heeft ingenomen! 
 
Staat er meer dan 1 alarm in het REMINDER programma, dan zal elk alarm op de display verschijnen. 
Een medicijnalarm kan uit het programma REMINDER worden gehaald door de knop FORWARD of 
REVERSE in te drukken, op het moment dat het medicijnalarm op de display staat.  
Heeft u meer dan 1 alarm in het REMINDER programma staan, dan zal ook de piep vaker dan eens in 
de drie minuten afgaan.  
 
Alert Knop 
 
Elk medicijn alarm en medicijn informatie wordt op uw CADEX horloge zichtbaar door het (blijven) 
indrukken van de ALERT knop.  
Het enige onderwerp dat niet zichtbaar zal worden is de CARD gegevens ( hier in Nederland niet van 
toepassing). Dit is ter bescherming van de gegevens. Wilt u deze informatie toch zien, ga dan naar de 
DATABANK invoer procedure. 
 
Informatie verwijderen 
 
U kunt op twee manieren informatie verwijderen. Het meest voorkomend zal zijn dat u een 
medicijnnaam wilt verwijderen.  
U kunt deze medicijnnaam overschrijven met “spaties”. Vlak voor de letter A is er een “spatie”, het lijkt 
op een knipperende lijn. 
Het is ook mogelijk de oude medicijnnaam te overschrijven met de nieuwe medicijnnaam.  
 
De andere mogelijkheid is om alle vier de knoppen in te blijven drukken, totdat de display helemaal 
leeg is. Nadat u de knoppen heeft losgelaten, zal het horloge piepen.  
Deze manier zal alle informatie wissen, zodat u opnieuw uw medicijnen en de ALERT informatie 
in moet voeren! 
 
De batterij verwisselen 
 

1. Gebruik een CR2032 lithiumbatterij 
2. Gebruik een hele kleine schroevendraaier 
3. Draai het horloge om. Het woord “Cadex” moet leesbaar staan (niet ondersteboven) 
4. Verwijder de vier schroeven. 
5. U ziet een sticker op de batterijhouder. Deze sticker is belangrijk voor het horloge om goed te 

functioneren. Er is een metalen veer aan de rechterkant van de batterij. De sticker mag deze 
veer niet bedekken. (Sommige modellen hebben een gat in de sticker voor de metalen veer) 
Aan de linkerkant van de batterijhouder zit een kleine metalen “vinger”. Deze vinger mag ook 
niet bedekt zijn. De binnenkant van uw horloge moet er op deze wijze uitzien, nadat u de 
batterij heeft vervangen. 



6. De sticker kan op de batterijhouder blijven zitten terwijl u de batterij vervangt. Verwijder de 
twee kleine schroefjes die de batterijhouder op zijn plaats houden. Nu kunt u de batterijhouder 
( met de sticker erop) eruit halen en de batterij kan worden verwijderd. 

7. Zet de nieuwe batterij erin en let op dat de “+” kant bovenop ligt. 
8. Zet de batterijhouder op de juiste wijze weer terug. 
9. Belangrijk: Let erop dat de sticker op de juiste wijze weer teruggeplaatst wordt. De metalen 

veer mag niet bedekt worden door de sticker. De metalen “vinger” mag ook niet bedekt 
worden door de sticker. Lees voor het dichtschroeven van uw horloge punt 5 nogmaals door. 

10. Schroef de achterkant van het horloge weer vast. Het woord “Cadex” moet weer leesbaar 
staan (niet ondersteboven). Staat het woord “Cadex” ondersteboven, dan zal uw horloge geen 
alarm meer geven. 

 
BELANGRIJKE INFORMATIE 

 
Blijf uw armband of ketting met medische informatie dragen, als u dit gewend bent. Dit horloge is 
elektronisch en kan niet functioneren door bijvoorbeeld een lege batterij. Niemand zal in dat geval uw 
medische informatie op kunnen vragen. 
Neem dit risico niet. 
 
Batterij: Vervang de batterij als het display vaag wordt. De batterij die bij het horloge wordt geleverd, 
zal waarschijnlijk niet zo lang meegaan omdat deze in de fabriek alleen voor het testen wordt gebruikt. 
Ga naar een juwelier om de batterij te vervangen. 
 
Alle informatie opgeslagen in het horloge gaat verloren bij een lege batterij, het vervangen van 
de batterij of reparatie aan uw horloge. 
 
Wij raden u aan alle belangrijke gegevens apart op papier te bewaren. In geen enkel geval is Lydion 
aansprakelijk bij verlies van gegevens of schade waardoor de gegevens worden gewist. 
 
Water resistent: Dit horloge is water resistent. Het kan tegen spetters en regen, badderen en douchen. 
Het is niet bestand tegen zwemmen, snorkelen en duiken of scuba duiken. Gebruik de knoppen niet 
onder water. 
 
Probeer niet het horloge te openen of de achterkant te verwijderen. U kunt dan de rubberen ring 
beschadigen, die het horloge afsluit voor water en stof. Vervang deze ring om de 2 of 3 jaar.  
 
De binnencomponenten van dit horloge zijn vrij van gebreken wat betreft materialen en vakmanschap 
tot één jaar vanaf de originele datum van aankoop. Deze garantie betreft niet de band, de gesp, de 
batterij, de kast, de knoppen, of het kristal. Deze garantie sluit uitdrukkelijk bijkomende schade uit, die 
door gebruik, misbruik, verwaarlozing, ongeval, onbevoegde wijziging, of om het even welke 
beschadigingen die voortvloeit door iedereen buiten de fabrikant veroorzaakt. Tijdens de 
garantieperiode, en op bewijs van aankoop, zal dit horloge worden hersteld of (met hetzelfde of een 
gelijkwaardig model) bij de fabrikant worden vervangen. 
 
 
 
 

 


