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Obj. č.: 86 00 49 
 
Zvláštnosti 
Krabička na léky vám  pomůže organizovat vaše denní braní léků a upozorní vás nastaveným alarmem v požadovanou 
dobu. Krabička na léky disponuje zařízením pro měření pulsu. 
Ostatní přednosti krabičky na léky: 

- vestavné hodiny s velkým LCD displejem (velikost písma 13 mm) 
- 5 časů alarmu jsou denně programovatelné, jedno programování, alarm se opakuje denně v nastavený čas. 
- Alarm vás upozorní akusticky, vibračně, nebo akusticky a vibračně. 
- Modré osvětlené osvětlení umožňuje snadnou obsluhu také ve tmě. 
 

Přístroj 
 

Kroužek pro nastavení času  Tlačítko pro měření pulsu 
 

Ćasy alarmu     Ukazatel druhů alarmu 
  

Posuvný přepínač varianty alarmu  Posuvný přepínač „HOLD“ 
 
 

Tlačítko světla    Senzor pro měření pulsu 
 

Nastavovací tlačítko pro čas Nastavovací tl. pro časy alarmu 
    Posunovací tl. „OPEN“  

 
 
 

Krabička na léky je provozována pomocí 2 baterií. Lithiová baterie CR2025 zajišťuje zdroj proudu pro čas a měření pulsu a 
AAA baterie (LR03,R03) je za potřebí pro funkci alarmu (akustický, vibrační, nebo akustický a vibrační) a osvětlení LCD 
displeje. Vložte připravenou baterii CR2025, Vložte před uvedením do provozu AAA baterie. Pro výměnu baterií případně 
pro vložení AAA baterií otevřete krabičku na léky tak že, posuvný přepínač OPEN umístěného na boku přístroje, posunete 
ve směru šipky. Tím uvolníte aretaci mezi horním a spodním dílem a můžete obě části oddělit od sebe. 
Bateriové pouzdro v horní části je nyní přístupné výměně baterií. Prosím dbejte při vkládání baterií pozor na jejich 
správnou polaritu. 
Výměna baterií je zapotřebí, pokud LCD displej ztrácí na kontrastu (CR2025), případně pokud jsou alarm nebo osvětlení 
slabé (LR03,R03). 

      Horní část přístroje 
  

 
Kryt bateriového pouzdra   3V lithiové baterie ( CR2025) 

 
 

     Přihrádka pro baterie 

 
 

1,5V mikro baterie (AAA) 
 
 

Nastavení časů 
1. Posuvný přepínač HOLD umístěný na boční straně přístroje, posuňte do pozice:  
2. Držte po dobu ca. 3 sekund stisknuté tlačítko „T-SET“, umístěné pod LCD displejem. 
Na LCD displeji se rozsvítí a hodiny začnou blikat. 
3. Otočením kroužku pro nastavení času můžete nastavit hodiny. 
4. Stiskněte znovu tlačítko „T-SET“ a začnou blikat minuty. Otočením kroužku pro nastavení času můžete nastavit minuty. 
5. Dalším stisknutím tlačítka „T-SET“ uzavřete nastavení času. Na LCD displeji zhasne symbol  
 
Pokud je posuvný přepínač „HOLD“ posunut do pozice: , jsou všechna tlačítka nefunkční. To znamená, že 
posuvný přepínač „HOLD“ je pojistka proti nezamýšlené obsluze tlačítek. 
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Nastavení pěti časů alarmu 
1. Posuvný přepínač HOLD umístěný na boční straně přístroje, posuňte do pozice:  
2. Držte po dobu ca. 3 sekund stisknuté tlačítko , umístěné pod LCD displejem. 

Na LCD displeji se rozsvítí a první řas alarmu začne blikat „1 -:- -„. 
3. Otočením kroužku pro nastavení času můžete nastavit v 30-ti minutových krocích první čas alarmu. 
4. Stiskněte znovu tlačítko  a ukončete nastavení prvního času alarmu.. začne blikat druhý čas alarmu „2 -:- -„. 
(Stejným způsobem jako první čas alarmu můžete libovolně nastavit druhý, třetí, čtvrtý i pátý čas alarmu, nebo pokud vám 
stačí pouze jeden čas alarmu, přeskákejte pomocí stisku tlačítka až k pátému času alarmu a dalším stiskem tohoto 
tlačítka ( ) ukončíte nastavovací režim. Na LCD displeji zhasne symbol . 
Poté co ukončíte programování časů alarmu, přesuňte posuvný přepínač „HOLD“ zpět do pozice . 
 
Vynulování všech časů 

 
Otevřete krabičku na léky tím, že posuvný přepínač  umístěný na boční straně přístroje 
posunete ve směru šipky. Potom stiskněte pomocí zubního párátka, nebo něčeho podobného tlačítko 
„RESET“ umístěné v otvoru. Všechny nastavené časy budou okamžitě zrušeny. Čas nyní ukazuje 12: 
a čas alarmu ?-:- -„. 
 

Naplnění krabičky na léky medikamenty 
 

Krabička na léky má na zadní straně pět očíslovaných přihrádek k braní medikamentů. Otočením 
průhledného krytu můžete jednotlivé přihrádky naplnit svými léky.  
 
 
 

Kryt pouzdra pro medikamenty 
 
Osvětlení LCD displeje 
Pro aktivaci osvětlení LCD displeje na cca. 10 vteřin, přesuňte nejprve posuvný přepínač „HOLD“ do pozice: 

 a následně stlačte světelné tlačítko  „Light“. 
 
Nastavení druhu alarmu 
Pomocí posuvného přepínače „BEEP VIB BEEP+VIB“ můžete zvolit mezi akustický alarmem, vibračním alarmem, nebo 
akustickým a vibračním alarmem. Toto je možné i bez předchozího posunutí posuvného přepínače „HOLD“. 
 
Alarm / odebrání medikamentů 
Povšimnete-li si alarmu, je čas vzít si váš medikament odpovídající přihrádky, podle nastaveného času užívání. Otočte 
průhledný kryt a vezměte si z vhodné přihrádky váš medikament. Otočením se alarm deaktivuje (vypne) a čas alarmu na 
LCD displeji zhasne. Proto stojí na pozici opět „-:- -„. Alarm zní, případně vibruje ca. 30 vteřin. 
Pokud zmeškáte vaše léky v nastavený čas, bude vám alarm připomínat po 5 následujících minutách ještě dvakrát, že je 
čas na váš medikament. 
Pokud vezmete z přihrádky lék do 15-ti minut od času alarmu, případně otočíte průhledným krytem, bude alarm přerušen. 
Pokud jste propásli první čas alarmu a neodebrali z přihrádky váš medikament, zůstane pro připomenutí  na LCD displeji 
čas alarmu.  
V normálním případě jsou všechny medikamenty vybrány z přihrádek a všechny časy alarmů na LCD displeji se změní do 
tvaru „-:- -„.  Denně v 0:13 budou všechny nastavené časy alarmů znovu aktivovány, takže krabička na léky je znovu 
připravena na příští den s již dříve nastavenými časy alarmů. 
 
Zařízení pro měření tlaku 
Krabička na léky disponuje samostatnou funkcí pro měření tlaku. Na základě vyhodnoceného měření vaší tepové 
frekvence (tepový úder za minutu) můžete určit možnou nesnášelivost (nekompatibilitu) medikamentů a ihned tak 
konsultovat váš stav s lékařem. Neměňte v žádném případě sami od sebe lékařem předepsané dávkování vašich 
medikamentů! 
 
Použití měřiče pulsu 
1. Posuvný přepínač „HOLD“ umístěný na boční straně přístroje posuňte do pozice: . 
2. Stiskněte krátce tlačítko pro měření tepu „PULSE START“ na boční straně krabičky na léky. Na LCD displeji se zobrazí 
srdce a „- --„. 
3. Umístěte prst na senzor pro měření pulsu tak, že symbol srdce začne blikat. Blikání symbolizuje, že přístroj nalezl 
zhodnotitelný tep. 
4. Po 15 až maximálně 60 vteřinách bude zobrazen váš tep ( tepový úder za minutu). 
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Po ukončení měření pulsu, přesuňte posuvný přepínač „HOLD“ zpět do pozice:   
 
Technická data 
 
Provozní napětí    Funkce hodin, měřiče tepu:  3V (1xCR 2025) 
     Světlo a funkce alarmu:  1,5V (LR03 nebo R03) 
Hodiny     Hodiny řízené krystalem (přesnost +/- 20 sekund/měsíc) 
Alarm     Akustický, vibrační, nebo akustický a vibrační 
Počet alarmů za den   5 
Přihrádek pro medikamenty  5 
Ukazatel    LCD ukazatel s výškou čísel 13mm (čas) 
Rozměry    Průměr 80mm, výška 31mm 
Hmotnost    96g (včetně baterií, s výjimkou medikamentů) 
Měření pulsu    Počet tepových úderů za minutu 
Osvětlení LCD displeje   Modré 
 
Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u 
něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce.  

Abyste oba přístroje uchovali v dobrém stavu a zajistili jejich bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze 
dodržovali!  

Upozornění: Tento návod v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální návod k obsluze. Některé 
nepodstatné věci byly vynechány (zkráceny), některé jsou naopak popsány podrobněji. 

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení stanice do provozu a k její 
obsluze. Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k 
obsluze.  

Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 

Bezpečnostní předpisy 
 

 
 

Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné 
škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným 
zacházením s oběma přístroji nebo. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. 

 
• Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří tak do rukou malých dětí!  
• Tento výrobek nesmí být používán k informování veřejnosti. Předpovědi počasí této stanice považujte pouze za 

orientační. Výrobce nezodpovídá za případné nesprávné zobrazení předpovědi počasí na displeji této stanice a za 
následky, které by z toho vyplynuly. 

• Nenamáčejte přístroje nikdy do vody. Nevystavujte přístroje vibracím, otřesům nebo velkým výkyvům teplot. 
• Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení přístrojů.  

Manipulace s bateriemi (akumulátory) 

 
Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě 
spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do dětských rukou! 

Vyteklé nebo jinak poškozené baterie (akumulátory) mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě 
použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroje.  

Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech 
hrozí nebezpečí exploze! 

 
 

 

Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby 
nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v 
prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 
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Čištění a údržba 
 
• K čištění displeje a pouzder přístrojů používejte jen měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na 

drhnutí nebo rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdra přístrojů. 

• Opravy nechte provádět jen odborníkům. Přístroje přineste k prodejci a nechte je odborně přezkoušet. Otevření 
pouzder přístrojů nebo neodborné zacházení s nimi vedou k zániku záruky.  

• Přístroje nevystavujte extrémním výkyvům teplot, neboť toto vede k velmi rychlým změnám při zobrazování na displeji a 
může to ovlivnit přesnost naměřených hodnot. 

 
 
Důležitá upozornění (ručení) 
• Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny. 

• Tento přístroj není žádnou dětskou hračkou. Skladujte jej mimo dosah dětí. 

• Tento návod (nebo jeho části) nelze bez předchozího souhlasu výrobce rozmnožovat.   
 
 

 


