
    Elektroniczny dozownik  
  leków
                Model: CR-210

             Instrukcja obsługi
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, 
że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady 
efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej 
skorzystać w przyszłości.

Przeznaczenie:
Dozownik regularnego przyjmowania leków z możliwością ustawienia  
do 5 alarmów (dźwięk + wibracja), zegara i timera

Wykaz elementów:
1. Ekran
2. Głośnik
3. Przycisk nastawiania godziny
4. Przycisk MODE do wyboru trybu
Opis produktu 
1. 5 dniowe alarmy 
2. alarm dźwiękowy z wibracjami 
3. 4 przegródki na tabletki 
4. proste ustawienie alarmu 
5. Zegarek z możliwością wyboru formatu wyświetlania 12/24 godzin. 
6. Minutnik; maks. 23 godziny i 59 minut. 
7. Mały kompaktowy rozmiar w kieszeni lub torebce

  ZACZYNAMY
   - Wysuń pasek izolujący (jeśli został użyty), aby aktywować urządzenie.
  - Naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj przez 2 sekundy, aż uruchomi  
      się ekran LCD.

TRYB ZEGARA / ALARMU / TIMERA
Naciskając przycisk MODE przechodzimy pomiędzy trybami:

a) tryb zegara
1) W trybie zegara naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj do momentu,  
aż zacznie migać napis 12 Hr/24 Hr.
2) naciskając przycisk HOUR lub MINUTE wybierz format wyświetlania  
12 lub 24 godzinny.
3) Naciśnij przycisk MODE a następnie HOUR/MINUTE tyle razy, ile jest 
wymagane, żeby ustawić aktualną godzinę.
Można ewentualnie nacisnąć i przytrzymać przycisk HOUR/MINUTE, żeby 
przyspieszyć nastawianie. Po osiągnięciu odpowiedniej wartości zwolnij przycisk.
4) Potwierdź ustawienia naciskając przycisk MODE lub poczekaj minutę na 
automatyczne zatwierdzenie.
Litera „P” ma ekranie sygnalizuje wybór 12-godzinnego formatu czasu.
b) tryb alarmu
Alarm 1
- Naciskaj przycisk MODE do momentu pojawienia się na ekranie ikony 
Alarm 1 „symbolu dzwonka 1”.
- Naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj tak długo, aż cyfry na ekranie 
zaczną migać a następnie nastaw „Alarm 1”.
- Naciskając przyciski HOUR/MINUTE ustawiamy godzinę „Alarmu 1”.
- Potwierdź ustawienia naciskając przycisk MODE.
Godzina alarmu 1 przestanie migać. Na ekranie pojawi się ikona alarmu 1, a 
także widoczny będzie symbol dzwonka 1.
Podobnie należy postępować ustawiając kolejne alarmy: Alarm 2 (symbol 
dzwonka 2), Alarm 3 (symbol dzwonka 3), Alarm 4 (symbol dzwonka 4) a 
Alarm 5 (dzwonka 5).
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5. Przycisk nastawiania minuty  
i Start/Stop (timer)
6. Pokrywa komory baterii
7. Przegródki na leki
8. Zatrzask pokrywy

ZEGAR ALARM 1 ALARM 2 ALARM 3

TIMER ALARM 5 ALARM 4

Anulowanie alarmu
- Naciskaj przycisk MODE, aby wybrać zegar alarmu od 1 do 5, który chcesz wyłączyć.
- Naciśnij przycisk MINUTE i przytrzymaj tak długo, 
aż na ekranie pojawią się 4 kreski (zob. poniższy rys.).  
Alarm został anulowany.

Dźwięk alarmu/wibracje
W przypadku alarmu sekwencja dźwięków/wibracji będzie następująca:
- Pierwsze 10 sekund: Piknięcie z wibracją
- Drugie 30 sekund: Przyspieszone pikanie
- Ostatnie 20 sekund: Przyspieszone pikanie i wibracje.
Naciśnięcie dowolnego przycisku wyłącza dźwięk i wibracje.

c) Timer odliczający czas
- Naciskaj przycisk MODE do momentu pojawienia się na ekranie ikony 
trybu timera:

- Naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj tak długo, aż cyfry zaczną migać.
- Naciskając przyciski HOUR/MINUTE ustaw wymagany do odliczenia czas.
- Potwierdź ustawienia naciskając przycisk MODE.
- Naciskając przycisk MINUTE uruchamiamy/zatrzymujemy odliczanie.
- W trakcie odliczania czasu ikona budzika będzie migać.
- Gdy timer osiągnie ostatnią minutę,  
ekran zmieni się i będzie pokazywał  
odliczanie ostatnich 59 sekund.

- Timer powiadamia o zakończeniu odliczania w taki sam sposób, jak alarm.
- Naciskając dowolny przycisk wyłączmy dźwięk.
- Po wyłączeniu dźwięku alarmu na ekranie pojawi się upływający czas do 
końca odliczania.
- Jeśli chcesz ustawić nowy czas odliczania, naciśnij przycisk MODE  
i przytrzymaj, aby przejść do trybu ustawień.
Wskazówka: Nowy czas odliczania można ustawić tylko wtedy, gdy 
odliczanie zostało zatrzymane. Aby zatrzymać odliczanie, należy nacisnąć 
przycisk MINUTE. Jeśli widoczna jest ikona timera w trybie zegara, oznacza 
to, że timer został uruchomiony i działa.

WYMIANA BATERII
Dozownik leków jest zasilany 1 szt.  

baterii guzikowej CR-2032.
- Otwórz dozownik i odwróć pokrywę  

komorą baterii do siebie.
- Wykręć śrubą z pokrywy baterii  

i zdejmij ją.
- Wyjmij wyczerpaną baterię guzikową  

i załóż nową (zwróć uwagę  
na prawidłową biegunowość).

- Załóż pokrywę komory baterii  
i zabezpiecz ją wkręcając śrubę.

- Ustaw aktualną godzinę.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać 
właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie 
zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać 
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do 
odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej 
instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji 
lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego 
użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 
wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 
zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania 
nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji 
obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Aktualna wersja instrukcji na www.tvproducts.pl


