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Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige 
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. 
Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische 
eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. 
© Copyright 2011 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. 
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Pillendoos "Vergeet niets" met vijf alarmtijden 
 
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Om alle mogelijkheden van deze 
pillendoos juist te gebruiken, moet u voor de eerste ingebruikneming beslist de 
gebruiksaanwijzing doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging. 
 
Bijzonderheden: 
Deze pillendoos helpt u bij het organiseren van uw dagelijkse inname van medicijnen en 
herinnert u met de instelbare alarmtijden aan de innametijden. 
 
Verdere voordelen van de pillendoos: 
- Geïntegreerde kwartsklok met een groot LC- display (cijferhoogte: 13 mm>). 
- 5 alarmtijden per dag programmeerbaar. De geprogrammeerde tijden worden dagelijks  
 herhaald. 
- Het alarm kan akoestisch of als trilsignaal of akoestisch en trilsignaal ingesteld worden. 
- De blauwe achtergrondverlichting vergemakkelijkt de bediening ook bij duisternis. 
-  De pillendoos beschikt over een hartslagmeter. 
 
 
Veiligheidsaanwijzingen / doel waarvoor het product bestemd is 
 
• De pillendoos bezit kleine onderdelen (batterijen etc.) die door kleine kinderen ingeslikt 

kunnen worden en daardoor levensgevaarlijk zijn. Bewaar de pillendoos op een plaats 
waar deze onbereikbaar is voor kleine kinderen. Als er een batterij of een ander 
onderdeel is ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.  

• Bescherm het apparaat tegen zonlicht, temperaturen boven 50 °C en zorg dat er geen 
water kan binnendringen. 

• Laat de pillendoos niet vallen, maak het apparaat alleen open voor het vervangen van de 
batterij of om een "reset" uit te voeren. 

• Gebruik het apparaat alleen als pillendoos, elk andere bestemming is volgens de 
fabrikant niet toegestaan. 

 
 
Aanwijzingen voor de verwijdering 
• De meegeleverde batterijen mogen niet opgeladen of op een andere manier 

gereactiveerd, niet gedemonteerd, in het vuur werpen of kortgesloten worden. Batterijen 
dienen volgens de wettelijke bepalingen verwijdert worden. U kunt verbruikte batterijen 
inleveren in winkels waar batterijen verkocht worden, of bij het gemeentelijk inzamelpunt 
voor klein chemisch afval. 

• Dit product mag aan het eind van zijn levensduur niet samen met het normale 
huishoudelijke afval verwijderd worden. Breng het naar een plaats waar elektrische en 
elektronische apparatuur gerecycled worden. Informeer bij uw gemeente over het voor u 
geldende afvalbrengpunt. 
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Het apparaat 
 

  
 
 
 
Plaatsen of vervangen van een verbruikte batterij 
De pillendoos werkt op twee batterijen. 
De lithiumbatterij CR 2025 verzorgd de klok en de polsslagmeter, een AAA- batterij (LR03, 
R03) is nodig voor de alarmfunctie (akoestisch, trilsignaal of akoestisch en trilsignaal) en de 
verlichting van het LC-display. De CR 2025 is reeds geplaatst. De AAA- batterij dient voor de 
ingebruikneming van de pillendoos in het batterijvak (let op de inlegpositie) geplaatst te 
worden. 
Voor het vervangen of plaatsen van de AAA- batterij opent u de pillendoos door het schuifje 
"OPEN �" aan de zijkant van het apparaat in de richting van de pijl te schuiven. Hierdoor 
wordt de vergrendeling van het boven- en onderstuk van het apparaat geopend en kunnen 
de twee helften uit elkaar gehaald worden. Het batterijvak bevindt zich in het bovenstuk. Let 
op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterij! 
De batterij moet vervangen worden als de displayweergave het contrast verliest (CR 2025) of 
als de verlichting of het alarm zwakker worden (LR03, R03). 
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Instellen van de klok 
1. Zet de schuifschakelaar "HOLD" aan de zijkant van het apparaat op positie:  
2. Druk ca. 3 seconden op de toets "T-SET" onder de displayweergave. 
       Op het display verschijnt  en de uren knipperen. 
3. Door de ring voor de tijdinstelling te draaien kunt u de uren instellen. 
4. Druk opnieuw op de toets "T-SET" en de minuten knipperen. Stel met de ring voor de 
 tijdinstelling de minuten in. 
5. Door nog een keer op de toets "T-SET" te drukken wordt de tijdinstelling afgesloten. De 
 aanduiding  op het display gaat uit. 
 
Als u de schuifschakelaar "HOLD" op positie  zet, zijn alle toetsen zonder 
functie. D.w.z. dat de schuifschakelaar "HOLD" de veiligheid biedt tegen onbedoelde 
toetsbedieningen.  
 
 
Instellen van de vijf alarmtijden 
1. Zet de schuifschakelaar "HOLD" aan de zijkant van het apparaat op positie:  
2. Druk ca. 3 seconden op de toets  onder de displayweergave 
 Op het display verschijnt  en de 1e alarmtijd  knippert. 
3. Door de ring voor de tijdinstelling te draaien kunt u de eerste alarmtijd in stappen van 
 30-minuten instellen. 
4. Druk opnieuw op de toets  en het instellen van de eerste alarmtijd wordt 

 afgesloten. De volgende alarmtijd  knippert. 
 
U kunt de tweede (derde, vierde en vijfde) alarmtijd op dezelfde manier met de ring voor de 
tijdinstelling instellen of indien u alleen één alarmtijd wilt instellen gaat u met de toets  
tot de vijfde alarmtijd verder schakelen en door nogmaals op de toets  te drukken de 
instelling voor de alarmtijd afsluiten. De aanduiding  op het display gaat uit. 
Na het programmeren van de alarmtijden zet u de schuifschakelaar "HOLD" terug op positie: 

 
 
 
Resetten van alle tijden 
Open de pillendoos door het schuifje "OPEN �" aan de zijkant 
van het apparaat in de richting van de pijl te schuiven. Druk dan 
met behulp van een tandenstoker of iets dergelijks in de 
opening "RESET". Alle tijden worden teruggezet. De klok toont 
12:00 en de alarmtijden "- : - -" 
 
Vullen van de pillendoos met medicijnen  
De pillendoos heeft op de achterzijde vijf genummerde vakken 
waarin u uw medicijnen kunt bewaren. Door het doorzichtige 
deksel te draaien kunt u de vakken openen of de medicijnen 
uithalen.  
 
Displayverlichting 
Om de displayverlichting voor ca. 10 seconden in te schakelen zet u eerst de 
schuifschakelaar "HOLD" op positie:  en vervolgens drukt u op de toets "Light". 
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Instellen van het soort alarm 
U kunt met de schuifschakelaar "BEEP VIB  BEEP+VIB" 
kiezen tussen akoestisch alarm, het trilalarm of akoestisch 
alarm met trilalarm. Dit kunt u instellen zonder de 
schuifschakelaar "HOLD" te bedienen. 
 
Alarm / uithalen van de medicijn 
Als het alarm afgaat, moet u de medicijn in het vak van de bijbehorende alarmtijd uithalen 
door het deksel te draaien. Door het draaien schakelt het alarm uit en op het display wordt 
 "- : - -" aangegeven. Het alarm klinkt of trilt ca. 30 seconden. 
Verzuimd u het uithalen van de medicijn gaat het alarm nog 2 keer af met een afstand van 5 
minuten. 
Als u de medicijn uithaalt 15 minuten voordat het alarm afgaat of het doorzichtige deksel 
draait, wordt het alarm onderdrukt. 
Heeft u een alarmtijd verzuimd en de medicijn niet uitgehaald, blijft de alarmtijd ter 
herinnering op het display staan. 
Normaalgesproken heeft u alle medicijnen uitgehaald en op het display worden de 
alarmtijden aangeduid als "- : - -". Dagelijks om 0:13 uur worden de vooraf ingestelde 
alarmtijden weer geactiveerd, zodat de pillendoos op de volgende dag opnieuw met deze 
alarmtijden werkt. 
 
De hartslagmeter 
De pillendoos beschikt naast de eigenlijke functie over een hartslagmeter. Door het meten 
van de polsfrequentie (hartslag per minuut) kunt u eventuele invloeden door de medicijn 
bepalen en uw arts raadplegen. Verander nooit zelf de dosering van het voorgeschreven 
geneesmiddel! 
 
 
Gebruik van de hartslagmeter 
1. Zet de schuifschakelaar "HOLD" aan de zijkant van het apparaat op positie:  
2. Druk kort op de toets voor de polsslagmeting "PULSE START" aan de zijkant van de 
 pillendoos.Op het display verschijnt een hart en "- - -". 
3. Plaats een vingertop op de sensor voor de hartslagmeting zodat het hart gaat knipperen. 
 Het knipperen geeft aan dat het apparaat een meetbare hartslag heeft gevonden. 
4. Na 15 tot 60 seconden wordt uw hartslag per minuut weergegeven. 
 
Na de hartslagmeting zet u de schuifschakelaar "HOLD" aan de zijkant van het apparaat 
terug op positie:  
 
 
Garantie 
Op de pillendoos "Vergeet niets" heeft u een garantie van twee jaar. Tijdens de 
garantieperiode wordt het defecte apparaat kosteloos gerepareerd. Na verloop van de 
garantieperiode heeft u evenwel de mogelijkheid het defecte apparaat op uw kosten door 
een servicedienst te laten repareren. 
Een garantie wordt niet verleend bij schades die terug te voeren zijn op niet-vakkundige 
behandeling, ongevallen, niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of veranderingen 
aan het apparaat door derde. Niet onder garantie vallen: verpakking, batterijen en de 
gebruiksaanwijzing. 
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Technische gegevens 
 
Voedingsspanning   klokfunctie, polsslagmeting: 3V (1x CR 2025) 
      verlichting, alarmfuncties: 1,5V (LR03 of R03) 
Klok kwartsklok (nauwkeurigheid ± 20 sec./maand) 
Alarm akoestisch, trillend of akoestisch + trillend 
Aantal alarm/dag 5 
Medicijnvakken 5 
Weergave LC-display met 13 mm cijferhoogte (kloktijd) 
Afmeting Ø 80 mm, hoogte 31 mm 
Gewicht 96 g (incl. batterijen, excl. medicijnen) 
Hartslagmeting Aantal hartslagen per minuut 
Verlichting display blauw 
 
Distributie en service 
WEINBERGER GmbH & Co. KG, Bergische Straße 11, D-42781 Haan 


