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Hlídač pitného režimu                                     
 

 
 

 

Obj. č.: 86 03 75 
 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zařízení pro hlídání pitného režimu.  

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

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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Účel použití 
Toto zařízení Vás upozorňuje ve zvolených časových intervalech na to, že byste se měli něčeho  
napít a to zvukovým alarmem z reproduktoru, následovaným zprávou, kterou si můžete sami nahrát 
prostřednictvím vestavěného mikrofonu. 

 

Rozsah dodávky 
• Hlídač pitného režimu 
• Síťový adaptér 
• Návod k použití 

 
 

Uvedení do provozu 
 

 
 

1. Připojte přiložený napájecí adaptér k hlídači pitného režimu (zasuňte zástrčku od síťového 
adaptéru do příslušné zdířky na přístroji). Poté připojte síťový adaptér do síťové el. zásuvky 
230V/50Hz (viz obrázek 1.). 

2. Odstraňte víko hodin způsobem zobrazeným na obrázku 2: Stiskněte ukazovákem horní část 
víka v jeho středu o poté palcem a zbylými prsty odklopte víko tahem směrem od přístroje. 

3. Pod víkem naleznete časový přepínač, dvě ovládací tlačítka a otvor, za kterým je umístěn 
mikrofon pro zaznamenání zprávy (viz obrázek 3).  

4. Nastavení aktuálního času: Vnější modrou obroučku časového přepínače lze otáčet po směru 
hodinových ručiček. Nastavený čas označuje natištěná šipka, ta musí směřovat na aktuální 
čas (hodiny jsou 24-hodinové). 

5. Pro nastavení požadovaných „časů připomenutí“  
slouží malí modří jezdci na vnější obroučce, ti slouží  
ke spouštění funkce „upomínky“. V požadovaných 
časech vysuňte modré jezdce  
do horní polohy např. pomocí malého šroubováku  
(viz obrázek 4). Pokud jsou např. časy pro připomenutí 
pro napití 9h, 12h, 15h a 18h, modré jezdce je třeba 
nad číslicemi 9, 12, 15 a 18, pomocí malého 
šroubováku, přesunout do horní polohy.  
Ostatní modré jezdce ponechte tak jak jsou.  
Tím je program pro připomínání pitného režimu 
dokončen. 
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6. Zapněte přístroj (viz. Orázek 5.): Otočte ovladačem hlasitosti doprava až do dorazu.  

Nyní můžete tímto ovládání regulovat hlasitost a chcete-li přístroj vypnout, tak otočíte 
ovladačem hlasitosti doleva až do dorazu (uslyšíte „klik“). 

7. Záznam zprávy (viz. Obrázek 6.): Zprávu zaznamenáte ze vzdálenosti 10 – 20 cm od otvoru 
s mikrofonem. Podržte stiknuté tlačítko pro záznam „AUFNAHME“ a mluvte dokud se neozve 
pípnutí (jedna věta o maximální délce 5 sekund), např. „Drahá babičko Anno, měla by ses 
něčeho napít“. Je-li zpráva příliš dlouhá, ozve se dvojité pípnutí. Poté musíte záznam zprávy, 
tentokrát kratší, opakovat ještě jednou. Nahranou zprávu si můžete poslechnout stisknutím 
tlačítka pro přehrávání („WIEDERGABE“), ozve se zvuk zvonu, který je následován zvukem 
vody tekoucí do sklenice a poté se ozve Vámi zaznamenaná zpráva. Novou zprávu můžete 
nahrát tak často, jak chcete. Pokud mluvíte hlasitěji, reprodukce zprávy bude také hlasitější. 

8. Osoba, které je připomínáno, že se má napít poté stiskne tlačítko „STOP“ (viz obrázek 7)  
čímž dojde k ukončení aktuální upomínky a něčeho se napije. Pokud není „STOP“ tlačítko 
stisknuto, oznámení se opakuje cca 10 – 15 krát v průběhu následujících 15 minut (pokud  
je v horní poloze pouze jeden modrý jezdec). Pokud jsou v horní poloze dva jezdci hned  
vedle sebe, oznámení se opakuje následujících 30 minut.  

 

Provoz 
Po naprogramování hodin a záznamu oznámení můžete vrátit zpět víko, 
které jste na začátku sundali (čímž zabezpečíte neúmyslnou změnu 
nastavení). 
Přístroj by měl být poté postaven opačně tak, aby byla viditelná druhá 
strana s LED kontrolkami. Zelená LED znamená, že je přístroj v provozu  
a červená LED zase bliká na znamení, že byl právě aktivován alarm  
(viz obrázek 8.). 
Pokud otočíte ovládáním hlasitosti směrem doleva až se ozve kliknutí  
je alarm s připomínkou deaktivován. Nicméně hodiny stále běží a alarm 
s připomínkou lze kdykoliv opětovně aktivovat. Nezapomeňte prosím 
ovládání hlasitosti otočit dostatečně směrem doprava, abyste zajistili dostatečnou hlasitost alarmu. 
Pokud zůstane ovládání hlasitosti otočené doleva, bude hlasitost alarmu příliš nízká. 
 

Pokud vytáhnete napájecí adaptér se sítě (dojde-li k výpadku dodávky el. energie),  
dojde k vymazání záznamu a po obnovení dodávky el. energie bude třeba provést 
záznam nové zprávy. 

 

Chcete-li ukončit aktuální oznámení, stiskněte tlačítko „STOP“ nacházející se na horní straně přístroje 
(viz obrázek 7.)! 
 

Zvuky zvonu a vody tekoucí do sklenice jsou továrn ě zaznamenané  
a nelze je zm ěnit nebo vymazat. 

 
Tento hlídač pitného režimu lze použít i jako zařízení pro připomínání dávek léků.  
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Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly 
spolknout. 

 

 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku  

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje 
Provozní napětí:  Síťový adaptér: Vstup: 230 V/AC, 50/60 Hz,  

      Výstup: 12 nebo 15V/DC > 150 mA 

Časový přepínač: 24 hodiny (Mechanický otočný přepínač, jednoduchý na obsluhu)  

Četnost zpráv:   Max. každých 15 minut   

Délka zprávy:   5 sekund (např. „Drahá babičko Anno, měla by ses něčeho napít“) 

opakování:   každých 50 – 60 sekund v rámci 15 minutového intervalu, dokud není 

    stisknuto tlačítko STOP. 

Zvuk alarmu:   Zvon následovaný zvukem vody tekoucí do sklenice a pak záznam 

Hlasitost:   Nastavitelná 

Kontrolky:   2 LED: Zelená = Zařízení je v provozu, červená = ALARM  

Rozměry:   cca. 120 x 100 x 82 mm 
 

Záruka 
 

Na zařízení pro hlídání pitného režimu poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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