Gripopdetijd
Let op! Het door ons ingestelde wachtwoord is 0000
Activeringscode voor de PCGrip: (zie de toegezonden code)

Hierbij ontvang je de ‘Gripopdetijd’ activeringscode voor de PCGrip:
(zie toegezonden code)

Let op de code is bruikbaar voor één PC en wordt op de harddisk geactiveerd.
Copieëren van de software voor of naar een tweede of derde PC is niet mogelijk
en beschadigd de geïnstalleerde software.

Je hebt de ‘demo’ van de Gripopdetijd site gedownload en deze staat op het bureaublad
van je PC. Druk op het knopje van het PCGrip uurwerk op je beeldscherm.
Ga naar ‘ingeven activeringscode’ en vul de bovenstaande unieke activeringscode in
en sluit af met OK.
De software werkt nu in zijn volledige omvang dus met de complete tijdblokken:
5, 10, 15 en 30 minuten plus de twee gecombineerde blokken van 15 en 30 minuten
samen drie kwartier en de volledige rondgang van de wijzer, 60 minuten.
We hebben gekozen voor een absolute gelijkenis met onze andere Gripopdetijd
uurwerken, dus bij een instelling van 10 minuten begint de grote wijzer aan
het begin van het groene vlak, op de cijferstand 1.
Bij 15 minuten start de wijzer bij het rode vlak, cijferstand 3, etc
Je kunt een bericht voor je kind achter laten welke verschijnt aan het eind van
ingestelde tijd. Per besturingssysteem verschilt de instelling van dit tekstscherm.
Een aantal keren uitproberen geeft je de informatie over tekstlengte en teksthoogte.
Ook kun je MP3 muziek laten opstarten een minuut voor het beëindigen van
de ingestelde tijd. De muziek start gelijk met het verschijnen van het waarschuwingsscherm “ nog één minuut”.
We adviseren je een eerste keer, zonodig nog in ‘demo-mode’, samen met je kind
de 5 minuten instelling te doen. Wijs hem of haar op de ‘nog één minuut’ waarschuwing,
hoe deze te verwijderen en hoeveel tijd dan nog resteert voor b.v. de afsluiting van
een chat-sessie met vriendje of vriendinnetje of vastleggen en beëindigen van een
programmaonderdeel.
Alle instellingen dien je te bevestigen met je wachtwoord, ook het beëindigen
van het programma aan het eind van de ingestelde tijd.
Pas dan wordt het beeldscherm weer vrij gegeven voor andere activiteiten.
Veel plezier en goed gebruik van PCGrip.
Gripopdetijd
Paul van Tulder

