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Dávkovač liekov – Pillbox Weinberger 
Objednávacie číslo: 860049 

 
 

Dávkovač liekov „Nikdy nezabúda“ s nastavením piatich alarmov 
 

Gratulujeme Vám, že ste si kúpili tento kvalitný výrobok. Aby ste čo najlepšie využili všetky 

jeho funkcie, pozorne si pred jeho použitím prečítajte tento návod na použitie. Prospekt si 

odložte na bezpečné miesto, aby ste v prípade potreby mohli do neho nahliadnuť. 

 

Funkcie: 
 
Dávkovač na lieky vám pomôže organizovať svoj denný režim užívania liekov a pripomenie 

vám čas, kedy máte zobrať ďalšiu tabletku. 

 

Ďalšie funkcie dávkovača na lieky: 

• Integrovaný časovač Quartz s veľkým displejom (výška znaku 13 mm) 

• Nastavenie až 5 alarmov denne. Po naprogramovaní sa výstražné znamenie zopakuje 

každý deň. 

• Alarm môže byť zvukový, vibračný a zvukový alebo iba vibračný. 

• Vďaka modrému osvetleniu sa s dávkovačom dá manipulovať aj potme.  

• Dávkovač liekov má monitor srdcového tepu. 

 

Upozornenia /Účel použitia 
 



• Dávkovač na lieky obsahuje súčiastky (batérie a pod.), ktoré by mohli malé deti 

prehltnúť. Odložte ho preto mimo ich dosahu. V prípade, že dieťa predsa len nejakú 

súčiastku prehltne, okamžite zavolajte lekára. 

• Nevystavujte dávkovač na priame slnečné svetlo, nenechávajte ho v priestoroch, kde 

je vyššia teplota ako 50 °V a chráňte ho pred vodou. 

• Dbajte na to, aby dávkovač na lieky nepadol na zem a otvorte ho iba pri výmene 

batérií alebo pri resetovaní. 

• Používajte prístroj iba na dávkovanie liekov. Používanie na iné účely výrobca 

zakazuje. 

 

  Likvidácia 
 

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať ani hádzať do ohňa. Likvidujte ich v zmysle 

platných predpisov. Vybité batérie bezplatne odoberajú všetci predajcovia batérií 

a miestne zberné strediská. 

• Ak sa dávkovač na lieky nedá viac používať, nelikvidujte ho v domácom odpade. 

Odneste ho do zberného strediska, kde ho náležite zlikvidujú. 

 

Dávkovač na lieky 
 
Text pri obrázku: 
Time setting ring  – Kotúč na nastavenie času 

Alarm settings      – Natavenie alarmu 

Alarm type selector – Volič typu alarmu 

Light button  – Tlačidlo pre osvetlenie 

Time button  – Časové tlačidlo 

Heart rate monitor button – Tlačidlo pre monitor srdcového tepu 

Alarm type display  – Zobrazenie typu alarmu 

Heart rate monitor sensor – Senzor monitoru srdcového tepu 

Button for alarm settings – Tlačidlo pre nastavenie alarmu 

 

 
 

Vloženie a výmena batérií 
 
Dávkovač na lieky zásobujú energiou dve batérie. 

Lítiová batéria CR 2025 zásobuje energiou časovač a monitor srdcového tepu, batéria 

veľkosti AAA (LR03, R03) je potrebná na funkcie alarmu (zvukový, vibračný alebo zvukový 

a vibračný) a na osvetlenie displeja. 

 

Batéria CR 2025 je vložená v prístroji. Pred použitím dávkovača na lieky musíte do neho 

vložiť len batériu AAA (dbajte na správnu polaritu). 



Pri výmene batérie alebo vkladaní batérie AAA otvorte dávkovač potlačením posuvného 

spínača „OPEN ►“ na bočnej strane dávkovača v smere šípky. Posunutím sa uvoľní uzáver 

medzi vrchnou a spodnou časťou dávkovača a môžete ich od seba oddeliť. Vo vrchnej 

polovici dávkovača nájdete priehradku na batérie. Pri jej vkladaní dodržte správnu polaritu. 

Ak displej stmavne, vymeňte batériu (CR 2025), ak osvetlenie stráca jas, prípadne alarm nie 

je dosť hlasný, vymeňte batériu (LR03, R03). 

 

Text pri obrázku: 

 

Battery compartment cover  – uzáver na priehradke na batérie 

AAA size 1,5V batéria – batéria AAA 1,5V 

3V lithium batterie (CR2025) – lítiová batéria (CR2025) 3V 

Battery compartment – priehradka na batérie 

 

 
 

Nastavenie času 
 

1. Posuňte posuvný spínač „HOLD“ na bočnej strane dávkovača do polohy  

2. Tlačte asi 3 sekundy tlačidlo „T-SET“ pod displejom LC. Na displeji sa objaví znak 

 a zablikajú hodiny. 

3. Otáčaním kotúča (prstenca) pre nastavenie času nastavte hodiny. 

4. Opäť stlačte tlačidlo „T-SET“, zablikajú minúty. Kotúčom (prstencom) na 

nastavovanie času nastavte minúty. 

5. Ďalším stlačením tlačidla „T-SET“ ukončite nastavovanie času. Znak  zmizne. 

 

Ak posuniete spínač „HOLD“ na bočnej stene dávkovača do polohy , budú všetky 

tlačidla nefunkčné, t.j. spínač HOLD tlačidlá zamyká a zabraňuje náhodnému nastavovaniu 

prístroja. 

 

Nastavenie 5 časov alarmu (výstražného signálu) 
 

1. Spínač „HOLD“ na bočnej strane dávkovača liekov posuňte do polohy     

2. Tlačte  dolu na displeji asi 3 sekundy.  Zobrazí sa symbol  a zabliká čas 

prvého alarmu .         

3. Otáčaním kotúča (prstenca) na nastavovanie času nastavíte prvý čas alarmu 

(výstražného signálu) v 30 minútovej postupnosti. 

4. Nastavenie prvého času pre alarm ukončíte opätovným stlačením . Zabliká čas 

nasledujúceho alarmu (výstražného signálu) .          

 

Kotúčom (prstencom) na nastavovanie času môžete podobným spôsobom ako prvý čas 

alarmu nastaviť druhý (tretí, štvrtý a piaty) čas alarmu (výstražného signálu). Ak chcete 

nastaviť iba jeden čas alarmu, stlačte  . Tým sa presuniete k piatemu času alarmu 

a opakovaným stlačením  nastavovanie času ukončíte.  Symbol  zmizne. 



 

Po ukončení nastavovania času alarmu (výstražného signálu) vráťte spínač „HOLD“ do 

polohy                   . 

 

Resetovanie všetkých časov      

 
Posunutím spínača „OPEN ►“ na bočnej stene dávkovača liekov v smere šípky sa 

dávkovač otvorí. Potlačte špáradlom alebo podobným špicatým nástrojom na „RESET“ a 

vyresetujete všetky časy. Časovač ukáže 12:00 AM a čas alarmu: „-:- -„. 

 

Vkladanie liekov do dávkovača 

 
Dávkovač na lieky má na opačnej strane päť oddelených priehradiek na lieky. Pri vkladaní 

alebo vyberaní liekov musíte otočiť priehľadný uzáver priehradiek. 

 

Osvetlenie displeja  
 
Ak chcete na displej zapnúť asi na 10 sekúnd svetlo, najprv zatlačte posuvné tlačidlo 

„HOLD“ do polohy a stlačte tlačidlo „LIGHT“. 

 

Nastavenie typu alarmu (výstražného signálu) 

 
Na posuvnom spínači „BEEP VIB BEEP + VIB“ si môžete vybrať medzi zvukovým 

alarmom, vibračným alarmom alebo kombináciou obidvoch. Toto nastavenie môžete 

urobiť bez posuvného spínača „HOLD“. 

 

Alarm / Vyberanie liekov 
 
Ak zaregistrujete alarm (výstražný signál), je čas zobrať lieky z priehradky, pre ktorú bol 

alarm naprogramovaný a to tak, že otočíte priehľadný uzáver. Otočenie uzáveru stíši zvuk 

alarmu a čas alarmu z displeja zmizne. Na displeji sa opäť zobrazí: „-:- -„. Alarm znie 

alebo vibruje asi 30 sekúnd. 

Ak zabudnete zobrať lieky z priehradky, alarm sa v päť minútových intervaloch dvakrát 

zopakuje. 

Ak si z priehradky vyberiete tabletky do 15 minút pred nastavením času alarmu alebo 

otočíte priehľadný uzáver, alarm nezaznie. 

V prípade, že zabudnete na čas alarmu (výstražného signálu) a tabletka je stále 

v priehradke, čas alarmu zostane na displeji nastavený ako pripomienka. 

Za normálnych okolností, keď si vyberiete z dávkovača všetky tabletky, všetky časy 

alarmu z displeja sa zmenia na „-:- -„. Každý deň v časovom rozpätí 12:13 je možné alarm 



opäť nastaviť, čím sa zabezpečí, že dávkovač liekov bude nasledujúci deň používať opäť 

rovnaké časy nastavenia.   

 

Monitor srdcového tepu 
 
Dávkovač liekov má zabudovaný aj monitor srdcového tepu. Meraním srdcového tepu 

(počet tepov za minútu) môžete zistiť neznášanlivosť liekov a konzultovať problém 

s lekárom. Bez konzultácie so svojim lekárom nemeňte predpísanú liečbu.  

 

Používanie monitora srdcového tepu 
 

1. Nastavte posuvný spínač „HOLD“ na bočnej strane dávkovača liekov na 

. 

2. Krátko stlačte tlačidlo srdcového tepu „PULSE START na bočnej strane 

dávkovača liekov. Na displeji zabliká srdce a zobrazí sa „- - -„. 

3. Keď položíte koniec prsta na senzor srdcového tepu, začne na displeji blikať srdce. 

Blikajúce srdce naznačuje, že prístroj zaregistroval tep srdca. 

4. Tep vášho srdca (počet úderov srdca za minútu) sa zobrazí približne po 15 až 

maximálne 60 sekundách. 

 
Keď ukončíte meranie tepu srdca, vráťte posuvný spínač „HOLD“ do polohy: .  

 

Záruka 
 
Dávkovač liekov „Nikdy nezabúda“ má záruku dva roky. Počas platnosti záruky vám 

zadarmo odstránime všetky závady. Opravy prístroja po uplynutí záručnej doby si platí 

zákazník sám.  

Záruka neplatí na škody zapríčinené nesprávnym zaobchádzaním s prístrojom, nehodami, 

alebo zmenami, ktoré na prístroji urobili neoprávnené osoby. Balenie, batérie a návod na 

použitie nie sú predmetom záruky. 

 

Technické údaje: 
 

Prevádzkové napätie:           Čas, monitor srdcového tepu 

                                             3V (1 x CR 2025) 

                                             Funkcia osvetlenia a alarmu (výstražného signálu) 

                                            1,5V AAA batéria (LR03 alebo R03) 

Časovač                               časovač Quartz (presnosť +/– 20 sek./mesiac 

Alarm                                  voliteľný: zvukový, vibračný alebo zvukový a vibračný 

Počet alarmov za deň          5 

Počet priehradiek na lieky  5 

Displej                                 LC displej s 13 mm znakmi (čas) 

Rozmery                               80 mm, výška 31 mm 

Hmotnosť                             96g (vrátane batérií, bez liekov) 

Monitor srdcového tepu       Počet úderov srdca za minútu 

Osvetlenie LCD                   modré 

 

 

 

  



 

 
 
Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 81105, 

Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok 

firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 11/07 

 

 


