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Pillerbox med larmfunktion

Leveransomfång:
7 separat borttagbara pillerboxar med
vardera 4 fack för tabletter
Larmmodul med LCD-display
Förvaringsskål

Inställning av timern:
Ställa in aktuell tid:
Håll knappen H intryckt tills korrekt timme visas. Håll sedan knappen M intryckt tills korrekt minut visas.

Det finns 24 små knappar som vardera markerar en av dagens timmar. Genom att skjuta ner dem 
aktiveras larmet, t ex knapp 1 för klockan 1.

H = timme
M = minut
STOP = stänga av larmet

Öppna det genomskinliga locket till larmmodulen och sätt på larmet genom att skjuta ner knappen för den 
önskade tiden. 6 olika larmtider kan ställas in. Tryck på STOP-knappen för att stänga av larmet. Om inte 
larmet har stängts av efter 15 sekunder hörs det 2 gånger till med en intervall på 5 minuter.

Batteri: 1 x CR2032 (medföljer). Dra ut den lilla plastfliken för att aktivera batteriet. Batteriets livslängd 
uppgår till ca 2-3 månader (beroende på användning).

Skötselråd: Torka av med en lätt fuktad duk. Förvaras i torr och sval omgivning.

OBSERVERA! Denna pillerbox ska bara användas av vuxna personer. Denna artikel är ingen 
medicinprodukt. Användning på egen risk - noggrannheten är inte garanterad.

Pilleboks med alarmfunksjon

Leveringsomfang:
7 pillebokser som kan tas ut enkeltvis, med
4 rom hver for tabletter 
Alarmmodul med LCD-display 
Oppbevaringsskål 

Innstilling av tidsur:
Sette aktuelt klokkeslett:
Trykk vedvarende på tasten „H“, til riktig time blir vist. Trykk så vedvarende på tasten „M“, til riktig minuttall 
blir vist.

Det finnes 24 små brytere som hver markerer hele timer for dagen. Ved å skyve nedover blir alarmen 
aktivert, f.eks. bryter 1 for kl. 1 

H = time 
M = minutt
STOP = Slå av alarmen

Åpne det gjennomsiktige lokket på alarmmodulen og slå på alarmen ved å skyve den tilsvarende bryteren 
for ønsket klokkeslett nedover. 6 alarmtider kan innstilles. Trykk på tasten „STOP“ for å slå av alarmen. 
Når alarmen ikke blir slått av etter 15 sekunder, lyder den 2 ganger på nytt hvert 5. minutt. 

Batteri: 1 x CR2032 (inngår i leveringsomfanget). Trekk ut den lille plastbiten for å aktivere batteriet. 
Batteriets brukstid er ca. 2 - 3 måneder (avhengig av bruken).

Anvisninger om stell: Tørk av med en lett fuktet klut. Oppbevares i tørre, kjølige omgivelser.

OBS! Denne pilleboksen skal kun brukes av voksne. Detteer ikkeet medisins
apparat. Bruk på egen risiko - nøyaktigheten garanteres ikke.

Maximex GmbH & Co. KG · Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn · info@maximex.eu

          Pillenbox mit Alarmfunktion

Lieferumfang:
7 einzelnentnehmbare Pillenboxen mit je
4 Fächern für Tabletten
Alarm-Modul mit LCD-Display
Aufbewahrungsschale

Timer Einstellung:
Einstellen der aktuellen Uhrzeit:
Drücken Sie anhaltend die Taste „H“, bis die korrekte 
Stundenanzeige angezeigt wird. Dann drücken Sie anhaltend die 
Taste „M“, bis die korrekte Minutenzahl angezeigt wird.

Es gibt 24 kleine Schalter, die jeweils die vollen Stunden des Tages 
markieren. Durch Herunterschieben wird der Alarm aktiviert, z.Bsp. 
Schalter 1 für 1 Uhr

H = Stunde
M = Minute
STOP = Ausschalten des Alarms

Öffnen Sie den transparenten Deckel des Alarm-Moduls und 
schalten Sie den Alarm ein, indem Sie den entsprechenden 
Schalter für die gewünschte Uhrzeit herunter schieben. Es können 
6 Alarm-Zeiten eingestellt werden. Drücken Sie auf die „STOP“-
Taste, um den Alarm auszuschalten. Wenn der Alarm nach 15 
Sekunden nicht ausgeschaltet wird, ertönt er 2mal nach jeweils 5 
Minuten erneut.

Batterie: 1 x CR2032 (im Lieferumfang enthalten). Ziehen Sie die 
kleine Kunststofflasche heraus, um die Batterie zu aktivieren. Die 
Lebensdauer der Batterie beträgt ungefähr 2 - 3 Monate (abhängig 
von der Nutzung).

Pflegehinweis: Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. In 
trockener, kühler Umgebung aufbewahren.

ACHTUNG! Diese Pillenbox sollte nur von Erwachsenen 
verwendet werden. Dieser Artikel ist kein medizinisches Gerät. 
Benutzung auf eigenes Risiko - für die Genauigkeit wird nicht 
garantiert.
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