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2 Gebruikershandleiding 

Voorwoord

Bedankt voor de aanschaf van uw DayClock! Deze handleiding beschrijft het 
gebruik van:

• de DayClock met DayClock abonnement
• de DayClock zonder DayClock abonnement

Zie hoofdstuk 3 Product omschrijving voor meer informatie over het DayClock 
abonnement.

Deze handleiding beperkt zich tot het beschrijven van de basisfunctionaliteiten van 
de DayClock en hoe u activiteiten kan aanmaken. Niet alle functionaliteiten zijn in 
deze handleiding benoemd. U kunt bijvoorbeeld ook foto’s versturen naar de 
DayClock. Bezoek onze website voor meer informatie over deze functionaliteiten: 
www.dayclocks.nl

Deze handleiding is bedoeld voor de gebruiker van de DayClock. Onder de 
gebruiker wordt de mantelzorger en/of familie van de hulpbehoevende bedoeld 
die de DayClock beheert. 

Gebruik de inhoudsopgave om door de handleiding te navigeren.

Voor meer informatie of voor het bestellen van een handleiding en/of een 
DayClock abonnement kunt u terecht bij:

DayClocks International B.V. 
Kanaalweg 33-35
2903 LR Capelle a/d IJssel
www.dayclocks.nl
info@dayclocks.nl 

Voor vragen of meer informatie over het gebruik van de DayClock, kunt u kijken op 
onze website: www.dayclocks.nl/veelgestelde-vragen
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1 Inleiding

1.1 Bedoeld en onbedoeld gebruik

De DayClock is bedoeld voor hulpbehoevenden om meer inzicht te geven in het 
tijdsbesef, de geplande activiteiten en helpt ze bewust te zijn van welke dag en 
hoe laat het is. Het DayClock abonnement is bedoeld om afspraken te maken die 
weergegeven worden in de DayClock. Zo wordt de hulpbehoevende geholpen 
met het onthouden en zien van activiteiten die op bepaalde momenten dienen 
plaats te vinden.

De DayClock wordt standaard geleverd zonder abonnement. Deze dient 
aanvullend te worden aangeschaft via de webshop van DayClock.

Voor het gebruik van het abonnement is een wifi verbinding noodzakelijk. De 
DayClock kan alleen via de DayClock App en via de website van DayClock worden 
bediend. 

De DayClock kan aangesloten worden op verschillende accessoires, bijvoorbeeld 
speakers. Op de website ziet u welke accessoires hiervoor geschikt zijn.

Voorzichtig

Zet de DayClock nooit terug naar fabrieksinstellingen! U bent dan het 
DayClock softwareprogramma kwijt.

1.2 Pictogrammen in deze handleiding

Waarschuwing
Een waarschuwing betekent dat letsel mogelijk is indien de instructies 
niet worden opgevolgd.

Voorzichtig
Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.

Tip
Een tip verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.
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2 Product omschrijving

2.1 Algemeen

De DayClock is een Plug & Play tablet en is zowel bedienbaar met als zonder 
DayClock abonnement. De DayClock wordt standaard geleverd zonder 
abonnement. Voor optimaal gebruik raden wij u aan het DayClock abonnement 
aan te schaffen. U kunt zonder abonnement alleen gebruik maken van de 
klokfuncties. Ook is het zonder DayClock abonnement niet mogelijk om via de 
DayClock App of via de DayClock website met de DayClock te communiceren. 

De DayClock (zonder abonnement) heeft de volgende klokfuncties:

• Weergave tijd
• Weergave dagdeel
• Weergave dag van de week
• Weergave dag van de maand
• Weergave dag van het jaar

De DayClock (met abonnement) heeft de volgende functies:

• Activiteiten maken, beheren en weergeven, zowel met de DayClock App en 
DayClock website.

• Foto’s sturen naar de DayClock en bekijken op de DayClock. U kunt de foto’s 
sturen via de DayClock App en DayClock website.

• Voor de nieuwe features zie www.dayclocks.nl

Voor het gebruik van het abonnement is een wifi verbinding noodzakelijk.
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3 Voorbereidingen voor gebruik

3.1 Uitpakken 

1. Pak het apparaat voorzichtig uit.

2. Controleer de inhoud van de verpakking. De levering bestaat uit: 

• een DayClock
• een adapter
• een micro USB kabel
• een set steunen
• een document met uw gebruikersnaam en wachtwoord (alleen voor 

abonnementhouders)

Tip
Stuur een e-mail naar info@dayclocks.nl als een onderdeel ontbreekt.

3.2 Aansluiten

1. Sluit de tablet aan m.b.v. de meegeleverde adapter en de micro USB kabel. 

Tip
Wij adviseren de DayClock altijd aangesloten te laten blijven op de 
adapter. Indien u DayClock gaat verplaatsen, houd dan rekening met 
een accuduur van 3 uur. 
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4 Aan de slag!

4.1 De DayClock de eerste keer gebruiken

U kunt gelijk met de DayClock aan de slag! De datum en tijdweergave zijn al 
ingesteld.

1. Houd de kleine aan-uit knop ca. 5 seconden ingedrukt. Een Android logo 
verschijnt. De DayClock wordt nu opgestart. U belandt automatisch in het 
DayClock hoofdscherm. 

Figuur 1: Hoofdscherm

Om in het instellingenscherm te komen (scherm Algemeen), doet u het volgende:

1. Veeg langzaam horizontaal (ca. 5 sec) over het scherm totdat u in de volgende 
menu komt. 



8 Gebruikershandleiding 

Figuur 2: Scherm- Algemeen

Het scherm Algemeen is opgebouwd uit vier hoofdmenu’s: 

• Algemeen
• Klok
• Dagdeel tijden
• Agenda (alleen voor abonnementhouders) 

2. Indien uw scherm is beveiligd, dient u uw pin in te vullen. De standaard pin is 
9876. 

Figuur 3: Scherm– inlogscherm DayClock
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4. Druk op algemeen en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 

Figuur 4: Scherm- Algemeen

2. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

3. Sleep het batterijsymbool  van boven naar beneden.

4. Druk op het wifi icoon  en maak internetverbinding.

5.	 Druk op de knop test om te controleren of de gebruikersnaam en het 
wachtwoord correct is ingevuld. De melding “geldig” verschijnt indien u de 
gegevens juist heeft ingevuld.  

Tip
Mocht u de melding “niet geldig” verschijnen, dan heeft u de 
gebruikersnaam of het wachtwoord onjuist ingevuld of u heeft geen 
internetverbinding.



10 Gebruikershandleiding 

Figuur 5: Nieuwe activiteit
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4.2  Een activiteit inplannen 
(alleen voor abonnementhouders)

U kunt een activiteit via de DayClock App of via de website inplannen. U dient in 
het bezit te zijn van een DayClock met een DayClock abonnement.

1. Ga naar www.dayclocks.nl of installeer de DayClock App via de Google 
PlayStore of de Apple App Store. 

Tip
Voor Android is een versie 4.4 en hoger vereist. 

Voor iOS is een versie 8.0 en hoger vereist.

2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

3. Selecteer onder Agenda Nieuw . Het scherm Nieuwe activiteit  verschijnt.

4. Vul bij “Activiteit” uw tekst in. Bij langere teksten schakelt de tekstregel 
automatisch naar 2 regels. U ziet de activiteit met achtergrond kleur al 
verschijnen in het voorbeeld onderaan.

5.	 Vul bij Begin de starttijd van de activiteit in en selecteer in de kalender de 
betreffende begindatum. 

6. Vul bij Einde de eindtijd van de activiteit in en selecteer in de kalender de 
betreffende einddatum.

7. Kies een Activiteit kleur voor de achtergrond van activiteit. 
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8. Sleep indien gewenst een afbeelding) naar het kader en laat los. Het plaatje 
komt naast het kader te staan. 

Tip
U kunt via de Ipad geen afbeeldingen uploaden.

Tip
U kunt alleen afbeeldingen in de volgende bestandsformaten 
uploaden: jpg, jpeg of png.

9. Druk op  . Het kan max. 1 minuut duren voordat de activiteit zichtbaar 
is. De activiteiten worden zichtbaar op de ingegeven datum en tijd.

Tip
De activiteiten mogen elkaar niet overlappen.
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5	  Instellingen van de DayClock 
wijzingen

Voorzichtig

Zet de DayClock nooit terug naar fabrieksinstellingen! U bent dan het 
DayClock softwareprogramma kwijt.

U kunt de instellingen van de klok alleen op de DayClock wijzigen.  
Om de instellingen van de DayClock aan te passen, doet u het volgende:

1. Veeg horizontaal langzaam over het scherm totdat u in de volgende menu 
komt.

2. Toets de pin in en druk op OK. U komt nu in het instellingenscherm van 
DayClock terecht. 

Tip
De standaard pin is “9876”.

3. U kunt de volgende instellingen wijzingen/instellen:

• Weergave van de klok, zie “5.1 De weergave van de klok instellen”
• De kleuren van de klok, zie “5.2 De kleuren van de klok instellen”
• De optie nachtrust, zie “5.3 De optie Nachtrust in/uitschakelen”
• Dagdelen, zie “5.4 Dagdelen aanpassen”
• Geluidsoptie, zie www.dayclocks.nl
• Spraakoptie, zie www.dayclocks.nl
• Alle activiteiten verwijderen (alleen in combinatie met de DayClock 

abonnement) , zie www.dayclocks.nl
• De tijd van de DayClock met de tijd van het internet synchroniseren.
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5.1 De weergave van de klok instellen

Om de weergave van de klok in te stellen, doet u het volgende:

1. Druk op het icoon instellingen . Het instellingenmenu verschijnt.

2. Druk op Klok. Het instellingenmenu verschijnt. 

Figuur 6: Scherm- klok

3. U kunt kiezen uit de volgende weergaves: geen, digitaal, analoog, analoog & 
digitaal en alleen activiteiten.  

Tip
De weergave van alleen activiteiten is alleen beschikbaar voor 
DayClock abonnementhouders.

4. Druk op  om uw keuze te bevestigen.
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5.2 De kleuren van de klok instellen

Om de kleuren van de klok in te stellen, doe het volgende:

1. Druk op het icoon instellingen . Het instellingenmenu verschijnt.

2. Druk op Klok. Het instellingenmenu verschijnt.

3. Druk op Selecteer kleur om de tekstkleur in te stellen. Gebruik de ronde-, en 
lineaire kleurenschijf om een kleur te kiezen. De standaard tekstkleurcode is 
zwart (FFFFFFF)

4. Druk op Selecteur kleur om de kleur van de achtergrond in te stellen. Gebruik 
de ronde-, en lineaire kleurenschijf om een kleur te kiezen. De standaard 
achtergrondtkleurcode is wit (0000000) 

Figuur 7: Scherm– klok kleuren instellen

5.	 Druk op  om uw keuze te bevestigen
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5.3 De optie Nachtrust in/uitschakelen

De optie Nachtrust is vergelijkbaar met een Stand-by functie. De DayClock gaat 
voor een bepaalde tijd op Stand-by. Het scherm schakelt uit en wordt zwart. 

Tip
De synchronisatie functie blijft ingeschakeld. De DayClock blijft via de 
DayClock App en DayClock website informatie ophalen (alleen voor 
abonnementhouders).

Om de optie Nachtrust in of uit te schakelen, doet u het volgende:

1. Druk op het icoon instellingen . Het instellingenmenu verschijnt.

2. Druk op Algemeen. Het instellingenmenu verschijnt. 

Figuur 8: Scherm- Algemeen

3. Druk op aan of uit om de nachtrust in te stellen.

4. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Tip
Houd er rekening dat de nachtrustperiode is ingesteld tussen 23:00 en 
7:00 uur.
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5.4 Dagdelen aanpassen

Hier kunt u de tijden van de dagdelen aanpassen. U kunt geen dagdelen 
toevoegen of verwijderen.

Om de tijden van de dagdelen aan te passen, doet u het volgende:

1. Druk op het icoon instellingen . Het instellingenmenu verschijnt. 

Figuur 9: Scherm– dagdeel tijden

2. Druk op een tijd om deze aan te passen.

3. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Tip
• Gebruik dubbele punten tussen de uren en minuten zoals 

weergegeven.
• Zorg dat de dagdelen op elkaar aansluiten.
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6 Garantie

6.1 Dayclocks houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die gelden voor 
garantie. 

6.2 De klant kan alleen garantie claimen bij Dayclocks wanneer het product is 
aangekocht bij Dayclocks of een erkende wederverkoper van Dayclocks.

6.3 De garantietermijn vangt aan op de datum van aankoop. 

6.4 Dayclocks verleent geen garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, 
van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer 
consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken 
zijn ontstaan door demontage. 

6.5 Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het defect veroorzaakt wordt door 
illegale of onjuiste installatie van software, is garantie uitgesloten. 

6.6 Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen 
door derden is garantie uitgesloten behalve als het een voorlopige en 
noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling van 
Dayclocks is. 

6.7 Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, 
vervalt de aanspraak op garantie. 



7  Disclaimer

De leverancier is niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel 
veroorzaakt door het onjuist behandelen of niet naleven van de 
veiligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen is de garantie nietig.
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