
Art. Nr 86 00 49

Pojemnik na tabletki „Nie zapomnij”
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Pojemnik na tabletki „Nie zapomnij” z pięcioma czasami alarmu.

Gratulujemy Państwu zakupu tego produktu wysokiej jakości. Aby w pełni wykorzystać wszystkie
zalety tego produktu, należy przed pierwszym jego wykorzystaniem koniecznie z uwagą przeczytać
instrukcję obsługi. Instrukcję przechować w odpowiednim miejscu, aby można z niej było w razie
potrzeby skorzystać.

Cechy szczególne:
Pojemnik na tabletki pomoże w codziennej organizacji przyjmowania lekarstw i przypomni dzięki
ustawionym czasom alarmu o ich zażywaniu.
Inne zalety pojemnika na tabletki:
- wbudowany zegar kwarcowy z dużym wyświetlaczem LCD (wysokość cyfry: 13 mm)
- co dzień można ustawić 5 czasów alarmu. Raz ustawione będą powtarzane każdego dnia.
- Alarm podawany jest w formie dźwięku, wibracji lub i dźwięku i wibracji.
- Niebieskie podświetlenie umożliwia obsługiwanie urządzenia także w ciemności.
- Pojemnik na tabletki jest wyposażony w urządzenie do mierzenia pulsu.

Wskazówki bezpieczeństwa/ przeznaczenie docelowe:

• Pojemnik na tabletki składa się z małych elementów (baterie itd.), które mogą zostać
połknięte przez małe dzieci lub tym samym stworzyć zagrożenie życia. Produkt należy zatem
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii lub innego elementu,
należy natychmiast udać się do lekarza po pomoc medyczną.

• Produkt należy chronić przed światłem słonecznym, temperaturami powyżej 50°C oraz
wnikaniem wody.

• Nie upuszczać, otwierać jedynie w celu wymiany baterii lub wykonania „reset”.

• Produktu używać jedynie jako pojemnika na baterie, zastosowanie innego typu nie jest
zgodne z jego przeznaczeniem i tym samym jest zabronione przez producenta.

 Wskazówki utylizacji

• Dołączonych baterii nie można ładować lub reaktywować innymi środkami, rozbierać,
wrzucać do ognia lub zwierać. Baterie należy utylizować zgodnie z przepisami. Do tego celu zostały
wystawione w sklepach prowadzących handel bateriami oraz w stacjach zbornych specjalne pojemniki
do utylizacji baterii.

• Jeśli urządzenie rozleje się jednego dnia, nie wolno go utylizować ze śmieciami
domowymi. W gminie na pewno znajdzie się zakład zajmujący recyclingem lub obróbką wtórną, który
zajmie się zgodna z przepisami obróbką.

Urządzenie



Montaż lub wymiana na nowe zużytych baterii
Produkt zasilany jest dwoma bateriami.
Bateria litowa CR 2025 zasila zegar i mierzenie pulsu, bateria AAA (LR03, R03) jest konieczna do
funkcji alarmowych (dźwięki, wibracja, dźwięk i wibracja) oraz podświetlenia wskaźnika LCD.
CR 2025 jest już włożona. Baterię AAA należy włożyć do pojemnika na baterie w pojemniku na tabletki
(uważać na położenie montażowe!).
Aby zmienić baterie lub włożyć baterie AAA otworzyć pojemnik na tabletki przesuwając wskaźnik
„OPEN” na urządzeniu w kierunku strzałki. Tym samym wyzwolone zostanie zatrzymanie między górną
a dolną częścią urządzenia i będzie można oddzielić te części od siebie. Pojemnik na baterie w górnej
części jest dostępny. Proszę uważać podczas wkładania baterii na położenie montażowe!
Wymiana baterii jest wymagana, gdy wyświetlacz LCD zacznie tracić kontrast (CR 2025), lub kiedy
podświetlenie czy tez alarm zaczną słabnąć. (LR03, R03).

Ustawienie czasu zegarowego
1. Pokrętło „HOLD” na urządzeniu przestawić w położenie: 
2. Nacisnąć przycisk „T-SET” pod wyświetlaczem LCD na 3 sekundy.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się T-SET i zaczną migać godziny.
3. Poprzez obrócenie pierścienia do nastawiania czasu można ustawić wskazanie godzinowe.
4. Nacisnąć ponownie na przycisk „T_SET” a minuty zaczną migać. Przy pomocy pierścienia do

nastawiania czasu ustawić minuty.
5. Kolejne naciśnięcie na przycisk „T-SET” zakończyć ustawianie czasu. Na wyświetlaczu zgaśnie

T-SET.

Gdy pokrętło „HOLD” zostanie przesunięte w położenie , przyciski zostają pozbawione funkcji
tzn. pokrętło to stanowi zabezpieczenie przeciwko nieoczekiwanej obsłudze przycisków.

Ustawienie pięciu czasów alarmowych
1. Pokrętło „HOLD” na urządzeniu przestawić w położenie
2. Na 3 sekundy nacisnąć przycisk  pod wyświetlaczem LCD.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się oraz 1 czas alarmu zacznie migać.

Przycisk do ustawiania czasu

Przycisk ustawiania światła

Pokrętło do ust. alarmu

Casy alarmu

Pierścień do ustawiania czasu

Przycisk do mierzenia pulsu

Wskazanie wariantów alarmu

Pokrętło „HOLD”

Czujnik mierzenia pulsu

Przycisk ustawiania czasu alarmu

Suwak „OPEN”

Górna część urządzenia

Pokrywa pojemnika na baterie

1,5V mikrobateria AAA

Pojemnik na baterie

Bateria litowa SV

CR 2025



3. Poprzez obrócenie pierścienia do nastawiania czasu można ustawić pierwszy czas alarmowy w
30-minutowych krokach.

4. Ponownie nacisnąć przycisk  i zakończyć ustawianie pierwszego czasu alarmowego. Kolejny
czas alarmowy zamiga .

W ten sposób można ustawić (trzeci, czwarty i piąty) czas alarmowy analogicznie do pierwszego przy
użyciu pierścienia do ustawiania czasu lub jeśli potrzebny jest tylko jeden czas alarmowy przy pomocy
przycisku  przełączyć do piątego czasu alarmowego a kolejnym naciśnięciem na
przycisk zakończyć ustawienie czasu alarmowego. Na wyświetlaczu zgaśnie 
Po zakończeniu programowania czasów alarmu przesunąć pokrętło „HOLD” ponownie do pozycji

 .

Wyzerowanie wszystkich czasów
Otworzyć pojemnik na tabletki przekręcając pokrętło
„OPEN” na urządzeniu w kierunku wskazywanym
strzałką. Następnie przy pomocy wykałaczki lub
podobnego narzędzia wcisnąć przycisk „RESET”. W ten
sposób nastąpi natychmiastowe wyzerowanie wszystkich
czasów. Czas zegarowy wskaże 12:00 a czas alarmowy 

Napełnianie pojemnika na tabletki lekarstwami
Pojemnik na tabletki posiada z tyłu 5 ponumerowanych
szufladek do przyjmowania lekarstw. Poprzez obrócenie
przezroczystej osłony można napełnić te szufladki lub
pobrać lekarstwa.

Podświetlenia wyświetlacza LCD
Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza LCD na około 10 sekund, najpierw pokrętło „HOLD”
przesunąć w położenie:

 a następnie nacisnąć przycisk światła „Light”.
Ustawienie rodzaju alarmu
Przy pomocy pokrętła „BEEP VIB BEEP+VIB” można wybrać między alarmem akustycznym,
wibracyjnym a akustycznym i wibracyjnym. Jest to możliwe bez konieczności naciskania pokrętła
„HOLD”.

Alarm/ zażywanie lekarstw
Proszę zauważyć, że alarm to czas w którym należy poprzez przekręcenie przeźroczystej osłony wyjąc i
zażyć lekarstwo z odpowiedniej szufladki. Obrócenie wyłączy alarm a czas alarmu na wyświetlaczu
LCD zgaśnie. Na tym miejscu pojawi się ponownie .  Alarm będzie dźwięczał lub
wibrował przez ok. 30 sekund.
Jeśli zażycie lekarstwa zostanie przegapione w ciągu 5 minut alarm zabrzmi ponownie dwukrotnie.
Jeśli lekarstwo zostanie zażyte do 15 minut przed czasem alarmu, lub przekręcona przeźroczysta osłona,
alarm zostanie zatrzymany.
Jeśli przegapimy kolejny alarm i lekarstwo w dalszym ciągu nie zostanie zażyte, dla przypomnienia czas
alarmu pozostanie na wyświetlaczu.
W normalnym trybie wszystkie lekarstwa zostaną zażyte a wszystkie czasy alarmu ustawione na
wyświetlaczu na . Co dzień o godzinie 0:13 nastąpi ponowna aktywacja czasów alarmowych, tak iż
kolejnego dnia urządzenie będzie pracowało z uprzednio ustawionymi czasami.

Urządzenie do mierzenia pulsu
Pojemnik na tabletki został wyposażony w urządzenie do mierzenia pulsu. Dzięki informacji o
częstotliwości pulsu (uderzeń na minutę) można stwierdzić ewentualną niezgodność dobranych lekarstw
i skonsultować przypadek z lekarzem. Nigdy nie wolno na własną rękę zmieniać dozowania
przepisanego przez lekarza!



Korzystanie z urządzenia do mierzenia pulsu
1. Pokrętło „HOLD” na urządzeniu przesunąć do pozycji 
2. Nacisnąć krótko na przycisk pomiaru pulsu „PULSE START” na produkcie. Na wyświetlaczu

pojawi się serduszko i 
3. Opuszek palca umieścić na czujniku do pomiaru pulsu tak, ze serce zacznie migać. Miganie

symbolizuje odnalezienie przez urządzenie odpowiedniego pulsu.
4. Po 15 maksymalnie 60 sekundach zostanie wskazany Państwa puls (ilość uderzeń na minutę).

 Po zakończeniu pomiaru pulsu przesunąć pokrętło „Hold” do pozycji .

Gwarancja
Na pojemnik na tabletki „Nie zapomnij” dajemy gwarancję dwóch lat. Podczas czasu gwarancji
uszkodzone urządzenie będzie serwisowane bezpłatnie. Po upływie czasu gwarancji można naprawić
urządzenie płatnie w dziale serwisu.
Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w związku z nieodpowiednim używaniem, awariami,
nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi lub zmianami urządzenia przez osoby trzecie.
Gwarancja nie obejmuje: opakowania, baterii oraz instrukcji obsługi.

Dane techniczne

Napięcie robocze: Zegara, mierzenie pulsu: 3 V (1 x CR 2025)
Światło i funkcje alarmowe: 1,5 V (LR03 lub R03)

Zegar: Zegar kwarcowy (dokładność +/- 20 sekund/ miesiąc)
Alarm: dźwiękowy, wibracyjny lub dźwiękowy i wibracyjny
Ilość alarmów na dzień: 5
Szufladki na lekarstwa: 5
Wyświetlacz: LCD z wysokością cyfr 13 mm (czas zegarowy)
Wymiary: Ø 80 mm, wysokość 31 mm
Waga: 96 g (włącznie z bateriami, bez leków)
Mierzenie pulsu: ilość uderzeń na minutę
Podświetlenie wyświetlacza LCD niebieskie

Dystrybucja i serwis
WEINBERGER GmbH & Co.KG Bergische Strasse 11, D-42781 Haan
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