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Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 

Tabletta bevétel időzítő  
"Vergiss nix" 

 
Rend. sz.: 86 00 49 

 
Jellemzők:  
A tablettatároló doboz segít Önnek a gyógyszerezés pontos 
szervezésében - beállítható időpontokban figyelmeztet a 
gyógyszerek bevételére. További előnyei:  
• Beépített kvarcóra nagy LC-kijelzővel (13 mm-es 

számjegyek) 
• Öt riasztási idő programozható egy napra. Egyszeri 

programozás után a riasztási idők naponta ismétlődnek.  
• A riasztás formái: hangjelzés, rezgés, vagy hang és 

rezgés egyszerre.  
• A kék háttérvilágítás sötétben is lehetővé teszi a 

használatot.  
• Pulzusmérési lehetőség. 
 
Biztonsági tudnivalók  
• A tablettatároló doboz kis részeket (elemek, stb.) 

tartalmaz, amelyeket a gyerekek lenyelhetnek. Ezért 
tárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá.  

• Védje a készüléket sugárzó napfénytől, 50oC fölötti 
hőmérséklettől és víz bejutásától.  

• Ne ejtse le; ne nyissa ki, csak ha elemet cserél, ill. ha 
"Reset" (visszaállítás) szükséges.  

• A készüléket csak tabletták tárolására használja, más 
célra nem alkalmas.  

 
Ajánlások az ártalmatlanításhoz:  
Az elemeket nem szabad feltölteni, frissíteni, szétszedni, 
tűzbe dobni vagy rövidre zárni. Az elemeket a szabályok 
szerint kell selejtezni, azaz nem a háztartási szemétbe 
dobni, hanem az erre rendelt gyűjtőhelyeken leadni.  
Ha a készülék már nem használható, hasonlóképpen ne a 
háztartási szemétbe tegye, hanem adja le a megfelelő 
gyűjtőhelyen.  
 
A készülék részei, kezelő szervek  
(ábra a német útmutató 1. oldalán) 
Gombok (a kijelző alatt): 
Light kijelző világítás 
T-SET óraidő beállítás 

SET riasztási idő beállítás 
Kapcsolók (a készülék oldalán) 
HOLD nyitó-záró tolókapcsoló 
PULSE START pulzusmérés 
BEEP- VIB- BEEP+VIB riasztási módok 
OPEN doboz nyitása 
Kijelző: 
1, 2, 3, 4, 5 riasztások száma (max. 5) 
Kijelző jobboldalán:  óraidő és riasztás jele ( ) 
 
Elem betétele vagy kimerült elem cseréje 
A doboz két elemmel üzemel.  
A CR 2025 lítium-elem az órát és a pulzusmérést működteti, 
az AAA elem (LR03, R03) a riasztási funkciót (hang, rezgés, 
ill. mindkettő) és a háttérvilágítást biztosítja.  
A CR 2025 gombelem be van téve a készülékbe. Az AAA 
mikroelemet az üzembe helyezés előtt be kell tenni az 
elemtartóba, a pólusokra ügyelve.  
Az elem cseréjéhez ill. betételéhez nyissa ki a dobozt, úgy, 
hogy az "OPEN" tolókapcsolót a készülék oldalán a nyíl 
irányába tolja. Ezzel oldja a készülék alsó és felső része 
közötti reteszelést, és a két felet el tudja egymástól 

választani. Az elemtartó a felső félben ezáltal 
hozzáférhetővé válik.  
Elemcsere akkor szükséges, ha az LC-kijelző kontrasztja 
halványodik (CR2025), vagy a világítás ill. a riasztás hangja 
gyengül (AAA elem).  
Az elemtartó fedelet a kis pecek lenyomásával nyissa ki.  
Tegye be az elemet a pólusokra ügyelve.  
Tegye vissza a fedelet, ügyelve, hogy bepattanjon.  
 
A német nyelvű útmutató ábrafeliratainak jelentése:  
Batteriefachabdeckung  = elemtartó fedél 
Batteriefach   = elemtartó 
Geräteoberteil   = a készülék felső része   
 
Az óraidő beállítása:  
1. A doboz oldalán lévő "HOLD" tolókapcsolót tolja balra.  
2. Nyomja kb. 3 másodpercig az LC-kijelző alatt lévő "T-

SET" gombot. A kijelzőn "T-SET" jelenik meg, és az 
órák villognak.  

3. Az időbeállító gyűrű forgatásával állítsa be az órákat.  
4. Nyomja újból a "T-SET" gombot. A percek villognak. Az 

időbeállító gyűrűvel állítsa be a perceket.  
5. A "T-SET" ismételt nyomásával zárja le az óraidő 

beállítását. A kijelzőről a "T-SET" felirat eltűnik.  
 
Ha a "HOLD" tolókapcsolót a jobboldali állásba tolja, akkor a 
gombok nem működnek. A "HOLD" biztosítja, hogy a 
gombokat ne nyomják meg véletlenül.  
 
Az öt riasztási/figyelmeztetési idő beállítása 
1. A "HOLD" kapcsolót tolja balra. 
2. Nyomja kb. 3 másodpercig a kijelző alatt lévő " SET" 

gombot. A kijelzőn AL.SET jelenik meg, és az 1. 
riasztási idő [1] villog.  

3. Az időbeállító gyűrű forgatásával állítsa be az első 
kívánt időt, 30 perces lépésekben.  

4. Nyugtázza a beállítást a " SET"-tel, ezel az első 
riasztási idő le van zárva. A következő riasztási idő [2] 
villog. Állítsa be a következő időket hasonlóképpen az 
5. időpontig bezárólag. A " SET" újabb nyomásával 
zárja le a riasztási/figyelmeztető időpontok beállítását. A 
kijelzőről eltűnik az "AL.SET".  

Figyelem! A délutáni (12 óra utáni) időpontok beállításánál 
figyeljen arra, hogy a kijelzőn a "PM" (d.u.) jelzés 
megjelenjen.  
 
A figyelmeztető idők beprogramozása után tolja a "HOLD" 
kapcsolót ismét a jobboldali állásba.  
 
Minden riasztási idő törlése 
Nyissa ki a dobozt az előbbiek szerint ("OPEN" eltolása a 
nyíl irányába). Ezután nyomja egy fogpiszkálóval vagy más 
hegyes tárggyal a "RESET" feliratú kis gombot. Az időpontok 
azonnal törlődnek. Az óraidő 12:00-t mutat, a riasztási idők 
pedig "----"-t.  
 
A doboz feltöltése gyógyszerekkel 
A doboz alsó felében öt számozott rekesz van, a 
gyógyszerek tárolására. Az átlátszó fedél forgatásával 
feltölthetők az egyes rekeszek, illetve kivehető a gyógyszer. 
 
A kijelző megvilágítása 
A kijelző kb. 10 másodpercig tartó megvilágítására tolja 
először a "HOLD" kapcsolót balra, majd nyomja a kijelző 
alatti "LIGHT" gombot.  
 
A riasztás módjának beállítása 
A "BEEP VIB BEEP+VIB" tolókapcsolónak megfelelő 
helyzetbe való állításával választhat, hogy a riasztás 
hanggal (BEEP), rezgéssel (VIB) vagy hanggal és rezgéssel 
(BEEP+VIB) történjék. Ehhez a beállításhoz a "HOLD" 
kapcsoló állítása nem szükséges.  
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Riasztás – gyógyszer kivétele 
Ha a riasztást észleli, eljött az ideje a gyógyszer 
bevételének. A megfelelő rekeszt az átlátszó fedél 
forgatásával lehet kinyitni, és a gyógyszert kivenni. A 
forgatás kikapcsolja a riasztást, és az időjelzés a kijelzőn 
eltűnik. A riasztó hang vagy rezgés kb. 30 másodpercig tart.  
Ha elmulasztja a gyógyszer kivételét, a jelzés 5 perces 
időközökben még kétszer figyelmeztet.  
Ha a gyógyszert a riasztási idő előtt max. 15 perccel 
beveszi, vagy a fedelet forgatja, a riasztás elmarad..  
Ha a bevételi időt elmulasztotta, és a gyógyszert nem vette 
ki, emlékeztetésként a kijelzőn az adott idő megmarad.  
Normál esetben, ha minden gyógyszert időben kivett, a 
riasztási idők a kijelzőn "--:--"-re váltanak. Naponta 0:13 
órakor aktiválódnak ismét a bevételi idők, úgy, hogy a doboz 
másnap a beállított riasztási időkkel működik tovább.  
 
Pulzusmérés 
A doboz az eddig ismertetett funkción kívül még a pulzust is 
tudja mérni. A pulzus mérésével megállapíthat esetleges 
gyógyszer-érzékenységet, és konzultálhat az orvossal. 
Semmi esetre se változtassa meg a gyógyszerek adagolását 
az orvos megkérdezése nélkül! 
 
A pulzusmérő használata 
1. A "HOLD" tolókapcsolót tolja balra.  
2. Nyomja a doboz oldalán lévő "PULSE START" gombot. 

A kijelzőn megjelenik egy szív-szimbólum, és "---".  
3. Egyik ujjának a hegyét tegye a pulzusmérő szenzorra, 

addig, amíg a kijelzőn a szív villogni nem kezd. A 
villogás jelzi, hogy a készülék értékelhető pulzusra 
talált.  

4. Kb. 15, maximum 60 másodperc után a pulzusszám 
(szívverés/perc) megjelenik a kijelzőn.  

 
A pulzusmérés befejezése után tolja vissza a "HOLD" 
kapcsolót a jobboldali állásba.  
 
Garancia 
A "Vergiss nix" (= ne feledd) tablettatároló dobozra két éves 
garanciát vállal a gyártó. Ezen idő alatt a hibás készüléket 
költségmentesen megjavítja, ezen idő után a javítás díjazás 
ellenében történik.  
A garancia nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből 
származó károsodásra, az útmutató figyelmen kívül 
hagyása, baleset miatt bekövetkezett hibára stb.  
 
Műszaki adatok:  
Üzemelési feszültség • Órafunkció, pulzusmérés: 3 V  

(1 db CR2025 elem) 
• Világítás és riasztás: 1,5V 
(LR03 v. R03 elem) 

Óra Kvarcóra 
(pontosság: +/-20 s/hónap) 

Riasztás hanggal, rezgéssel vagy 
hang+rezgés együtt 

Napi riasztások száma 5 
Gyógyszer-rekesz 5 
Kijelző LC-kijelző 13 mm-es számjegy-

mérettel (óraidő) 
Méret:  átmérő 80 mm, magasság 31mm 
Súly 96 g (elemekkel, gyógyszer 

nélkül) 
Pulzusmérés szívverés/perc 
Világítás kijelző kék színű megvilágítása 
 


