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CUTIE PENTRU MEDICAMENTE VERGISS NIX 

Cod produs: 860049 
 

 

RO  Instrucţiuni de utilizare 

 

               

 

 

Stimate client, 

Vă felicităm pentru alegerea făcută prin cumpărarea acestui produs. Pentru a vă 

putea folosi de toate avantajele oferite de acest produs citiţi neapărat în întregime 

acest manual de utilizare înainte a începe să folosiţi aparatul.  

 

 

Caracteristici speciale: 
 
Cutia pentru medicamente vă ajută să vă organizaţi atunci când urmaţi un tratament 

medicamentos şi vă aminteşte prin alarme de orele la care trebuie să luaţi 

medicamentele. 

Alte avantaje: 

 Ceas cu quarţ integrat cu display LCD mare (înălţimea cifrelor: 13 mm) 

 5 alarme pe zi programabile; odată programate aceste alarme se repetă zilnic 

 Alarma este acustică, prin vibraţii, sau acustică şi prin vibraţii. 

 Iluminarea în albastru permite manevrarea sigură a aparatului chiar şi în 

întuneric 

 Aparatul dispune de un dispozitiv de măsurare a pulsului. 
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Instrucţiuni de utilizare/siguranţă 
 

 Aparatul include părţi mici (baterii etc) care pot fi înghiţite de copii şi astfel le 

pot pune viaţa în pericol. Ţineţi aparatul departe de mâinile copiilor. Dacă a 

fost înghiţită o baterie sau altă parte componentă mergeţi imediat la doctor.  

 Protejaţi aparatul de razele soarelui, temperaturi de peste 50°C şi umiditate.  

 Aveţi grijă să nu scăpaţi produsul pe jos, nu deschideţi aparatul decât pentru 

schimbarea bateriilor, respectiv pentru operaţiile de resetare.  

 Nu folosiţi produsul decât în scopurile pentru care a fost construit, orice altă 

întrebuinţare este interzisă.  

 

 

Indicaţii privind evacuarea 
 

 Bateriile folosite nu au voie să fie încărcate sau reactivate prin alte 

mijloace, nu pot fi aruncate în foc sau scurtcircuitate. Bateriile 

trebuie evacuate conform normelor legale în locurile special 

amenajate în acest scop. 

 Nu aruncaţi aparatul uzat în gunoiul menajer, ci numai în locurile 

special amenajate.  

 

 

Cutia pentru medicamente 
 
Inel setare timp 

 

Setări alarmă 

 
Comutator variante 
alarmă 
 
Tasta lumină 

 

Tasta setare oră 

 

Slider „OPEN” 

Tasta pentru 
măsurarea pulsului  
 
Afişare variante 
alarmă  
 
Comutator „HOLD” 
 
Senzor pentru 
măsurarea pulsului   
 

Tasta setare ora 
alarmei 
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Introducerea/schimbarea bateriilor 
 

Aparatul funcţionează cu două baterii.  

Bateria Li CR 2025 alimentează ceasul şi dispozitivul pentru măsurarea pulsului, o 

baterie AAA (LR03, R03) este necesară pentru funcţiile de alarmă (acustic, vibraţii 

sau acustic şi vibraţii) şi pentru iluminarea displayului LCD. Bateria CR 2025 este 

deja introdusă. Bateria AAA trebuie introdusă în aparat înainte de punerea acestuia 

în funcţiune.  

Pentru introducerea/schimbarea bateriei AAA deschideţi carcasa prin împingerea 

sliderului „OPEN ►” din partea laterală a aparatului în direcţia indicată de săgeată. 

Astfel desfaceţi partea de sus de partea de jos a aparatului şi puteţi separa cele 

două jumătăţi. Compartimentul bateriilor se află în jumătatea superioară. Aveţi grijă 

ca polaritatea bateriei să fie cea corectă.  

Bateria trebuie schimbată atunci când scade contrastul pe displayul LCD (CR 2025), 

respectiv atunci când iluminarea sau alarma sunt slabe (LR03, RO3).  

 
 

 

Setarea orei 
 

1. Împingeţi sliderul „HOLD” din partea laterală a aparatului în poziţia 

 
2. Apăsaţi timp de 3 secunde tasta „T-SET” de sub displayul LCD. Pe ecranul 

LCD apare T.SET  iar cifrele pentru oră clipesc. 

3. Prin rotirea butonului setare timp puteţi seta ora.  

4. Apăsaţi din nou tasta „T-SET”, acum cifrele pentru minute clipesc. Setaţi 

minutele cu butonul setare timp. 
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5. Ieşiţi din meniul setarea orei printr-o nouă apăsare pe tasta „T-SET”. De pe 

display dispare simbolul T.SET 

Atunci când fixaţi sliderul „HOLD” în poziţia  nici una dintre 

tastele aparatului nu mai este activă. Sliderul „HOLD” este cel care protejează 

contra manevrării din greşeală a tastelor.  

 

 

Setarea celor cinci alarme 
 

1. Împingeţi sliderul „HOLD” din partea laterală a aparatului în poziţia 

 

2. Apăsaţi timp de 3 secunde tasta  aflată sub ecranul LCD. Pe ecran 

apare AL.SET şi cifrele orei pentru prima alarmă clipesc „1 -:--”. 

3. Prin rotirea butonului timp puteţi seta ora primei alarme la intervale de 30 de 

minute. 

4. Apăsaţi din nou tasta  ca să încheiaţi setarea orei pentru prima alarmă. 

Cifrele pentru ora celei de-a doua alarme clipesc „2 -:--”.  

A doua alarmă (a treia, a patra şi a cincea) se setează la fel ca şi prima alarmă cu 

butonul timp, iar dacă nu aveţi nevoie decât de o alarmă apăsaţi tasta  pentru a 

ajunge la a cincea alarmă şi încheiaţi setarea orei prin apăsarea încă o dată a tastei 

.  Simbolul   AL.SET dispare de pe ecran. 

După ce aţi încheiat programarea orei alarmei mutaţi sliderul „HOLD” înapoi în 

poziţia  

 

 

Resetarea orei 
 

Deschideţi aparatul prin mutarea sliderului „OPEN►” din 

partea laterală a aparatului în direcţia indicată de 

săgeată. Apoi apăsaţi cu ajutorul unei scobitori în orificiul 

„RESET”. Ora va fi resetată. Ceasul arată 12:00 şi 

alarma „-: - -„.  
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Umplerea cutiei cu medicamente 
 

Cutia are în partea posterioară cinci compartimente numerice 

pentru depozitarea medicamentelor. Compartimentele se 

umplu, respectiv medicamentele se scot prin rotirea 

capacului transparent.  

 

 

Iluminarea displayului LCD 
 
Pentru a activa iluminarea ecranului LCD pentru circa 10 secunde împingeţi sliderul 

„HOLD” în poziţia   iar în final apăsaţi tasta „LIGHT”.  

 

 

Setarea tipului de alarmă 
 
Cu ajutorul comutatorului „BEEP VIB BEEP+VIB” puteţi 

alege între tipurile de alarmă acustică, prin vibraţii sau 

acustic şi vibraţii. Această operaţie se realizează fără 

folosirea sliderului „HOLD”.  

 

 

Alarma/medicamentele 
 
Dacă se declanşează o alarmă atunci este timpul să luaţi un medicament din 

compartimentul pentru care a fost setată alarma prin rotirea capacului transparent. 

Prin rotirea capacului opriţi alarma, iar de pe displayul LCD dispare ora alarmei. 

Displayul afişează din nou „- :- -„. Alarma sună sau vibrează timp de 30 secunde.  

Dacă uitaţi să luaţi medicamentul din compartimentul său alarma se repetă de două 

ori la intervale de 5 minute.  

Dacă luaţi medicamentul din compartimentul său cu maxim 15 minute înainte de ora 

setată pentru alarmă sau rotiţi capacul transparent alarma nu se va mai declanşa.  

Dacă aţi uitat să luaţi medicamentul atunci când a sunat alarma, ora alarmei rămâne 

vizibilă pe ecranul LCD.  

Dacă aţi luat toate medicamentele de care era nevoie, atunci simbolurile pentru ora 

alarmei sunt afişate pe ecranul LCD sub forma „- :- -„ . Zilnic la ora 0:13 se 
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reactivează orele setate pentru alarmă, în aşa fel încât aparatul declanşează din nou 

a doua zi alarma la ora setată.  

 

 

Dispozitiv de măsurare a pulsului 
 
Aparatul dispune şi de un dispozitiv de măsurare a pulsului. Prin măsurarea pulsului 

(bătăile inimii pe minut) puteţi detecta eventualele incompatibilităţi cu anumite 

medicamente, pentru a vă informa doctorul. Nu schimbaţi medicamentele 

prescrise de medic fără consultarea acestuia! 

 

 

Folosirea dispozitivului de măsurare a pulsului 
 

1. Împingeţi sliderul „HOLD” din partea laterală a aparatului în poziţia 

 
2. Apăsaţi scurt tasta „PULSE START” din partea laterală. Pe ecranul LCD 

apare o inimă şi „ - - -„. 

3. Puneţi vârful unui deget pe senzorul dispozitivului, iar inima începe să 

clipească. Clipirea indică că pulsul a fost măsurat.  

4. Valoarea pentru puls va fi afişată pe ecran după 15-60 secunde.  

După încheierea operaţiei de măsurare a pulsului împingeţi sliderul „HOLD” din 

nou în poziţia  

 

 

Garanţie 
 
Pentru acest aparat se oferă o garanţie de doi ani. Toate defecţiunile apărute în 

această perioadă sunt reparate gratuit. Reparaţiile ulterioare perioadei menţionate 

vor fi plătite.  

Dreptul la garanţie se pierde dacă aparatul nu este manevrat corespunzător sau 

dacă nu este folosit conform instrucţiunilor din acest manual. Nu se oferă garanţie 

pentru: cutie, baterii, instrucţiuni de utilizare.  

 

 

SC G
ERMAN E

LE
CTRONIC

S S
RL



© Copyright 2010  German Electronics SRL                                                                                           

www.germanelectronics.ro 

7 

Date tehnice 
 

 

Tensiunea de funcţionare: 

Funcţia ceas, măsurarea pulsului 3V (1 x CR 2025) 

Lumină şi alarme   1,5 V (LR03 sau R03) 

Ceas     ceas quarţ (precizie ± 20 sec/lună) 

Alarmă     acustic, vibraţii, acustic + vibraţii 

Nr. alarme/zi    5 

Compartimente medicamente  5 

Ecran     LCD, cifre cu înălţime de 13 mm (ora) 

Dimensiuni    Ø 80 mm, înălţime 31 mm 

Greutate     96 g (inclusiv bateriile, fără medicamente) 

Măsurători puls    nr. bătăi inimă pe minut 

Iluminare LCD    albastru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201 
Oradea România) şi Conrad Electronics GmbH (Klaus-Conrad-Straße 1 D-92240 Hirschau Germania). 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parţială prin orice 
metode necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Conrad Germania.                                                                    
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