
    Dávkovač léků Digital
                Model: CR-210

             Návod k použití
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil ná-
kupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento ná-
vod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho připadné 
další použití.

Použití výrobku:
Denní dávkovač léků s možností nastavení až 5 alarmů (zvuk + vibrace), 
hodiny a časovač

Popis částí:
1. Displej
2. Bzučák
3. Tlačítko pro nastavení hodin
4. Tlačítko MODE pro nastavení režimů

Popis výrobku
1. 5denních alarmů
2. zvukový alarm s vibracemi
3. 4 přihrádky na pilulky
4. jednoduché nastavení alarmu
5. hodiny s volitelným formátem zobrazení 12/24 hodin.
6. odpočítávající časovač; max. 23 hodin a 59 minut.
7. malá kompaktní velikost do kapsy nebo kabelky

   ZAČÍNÁME
   - Vytáhněte izolační pásku baterie (pokud je nainstalována) pro její 
      aktivaci. 
   - Stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu 2 sekund, dokud není 
     aktivován LCD displej.

REŽIM HODINY / BUDÍK / ČASOVAČ
Stisknutím tlačítka MODE zobrazíte různé režimy:

a) režim hodin
1) V režimu hodin stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud nezačne bli-
kat 12 Hr/24 Hr.
2) Stisknutím tlačítka HOUR nebo MINUTE přepněte výběr formátu 12 
hodin nebo 24 hodin.
3) Stiskněte tlačítko MODE a poté tlačítko HOUR / MINUTE tolikrát, koli-
krát je to nutné pro nastavení aktuálního času.
Případně stiskněte a podržte tlačítko HOUR / MINUTE pro rychlejší nasta-
vení požadované hodnoty. Když je dosaženo požadované hodnoty tlačítko 
pusťte.
4) Stisknutím tlačítka MODE potvrďte nastavený čas nebo nechte dávko-
vač nečinný po dobu 1 minuty pro potvrzení.
Písmeno „P“ se zobrazí, když je nastaven 12hodinový formát času.
b) režim alarmu
 Alarm 1
- Stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí ikona Alarm 1 
„symbol zvonku 1“
- Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud číslice nezačnou blikat a na-
stavte „Alarm 1“,
- Stisknutím tlačítek HOUR / MINUTE nastavíte čas alarmu pro „Alarm 1“
- Jakmile je nastaven čas alarmu, potvrďte stisknutím tlačítka MODE.
Čas alarmu 1 přestane blikat. Na displeji se zobrazí ikona alarmu pro alarm 
1 a také ikona  symbol zvonku 1 je viditelná.
Chcete-li nastavit alarm pro Alarm 2 (symbol zvonku 2), Alarm 3 (symbol 

CZ

5. Tlačítko pro nastavení minut
a Start / Stop (časovač)
6. Kryt baterie
7. Přihrádky na léky
8. Zámek zajištění víčka

HODINY ALARM 1 ALARM 2 ALARM 3

ČASOVAČ ALARM 5 ALARM 4

zvonku 3), Alarm 4 (symbol zvonku 4) a Alarm 5 (symbol zvonku 5) tak 
postupujte stejně jako při nastavení alarmu 1.
Zakázat alarm
- Stiskněte MODE pro výběr času alarmu od 1 do 5 který chcete vypnout.
- Stiskněte tlačítko MINUTE, čas alarmu na displeji se změní na 4 pomlčky 
(viz obrázek níže). Alarm je nyní vypnutý.

Zvuk alarmu / vibrace
V případě vyzvánění alarmu bude sekvence zvuku / vibrací následující:
- Prvních 10 sekund: Pípnutí a vibrace
- Druhých 30 sekund: Pípání ve vysoké rychlosti
- Posledních 20 sekund: Pípání a vibrace ve vysoké rychlosti.
Stisknutím libovolné klávesy zastavíte zvuk a vibrace alarmu.

c) Odpočítávající časovač
- Stiskněte tlačítko MODE tolikrát, kolikrát je to nutné, dokud se nezobrazí 
režim časovače:

- Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud nezačnou číslice časovače 
blikat.
- Stiskněte tlačítka HOUR / MINUTE pro nastavení času požadovaného 
odpočítávání
- Stisknutím tlačítka MODE potvrďte nastavený čas odpočítávání.
- Stisknutím tlačítka MINUTE spustíte /zastavíte odpočívání.
- Jakmile časovač začne odpočítávat, ikona budíku začne blikat.
- Když časovač dosáhne poslední minuty, displej se změní a zobrazí se od-
počítávání na posledních 59 sekund.

- Časovač upozorní na konec odpočtu stejným způsobem jako alarm.
- Stisknutím libovolného tlačítka vypnete zvuk.
- Jakmile je zvuk alarmu vypnut, displej se vrátí na předchozí nastavený 
čas odpočítávání.
- Chcete-li nastavit nový čas odpočítávání, stiskněte a podržte tlačítko 
MODE přejděte do režimu nastavení.
Poznámka: Nový čas odpočítávání lze nastavit pouze v případě, že časovač 
byl zastaven. Pokud je časovač spuštěn, stiskněte tlačítko MINUTE pro 
jeho zastavení. Pokud vidíte ikonu časovače v režimu hodin, znamená to, 
že časovač je aktivován a spuštěn:

VÝMĚNA BATERIE
Dávkovač léků je napájen 1 kusem 
knoflíkové baterie CR-2032.
- Otevřete dávkovač a otočte horní 
víko s baterií směrem k Vám.
- Vyjměte šroub z krytu baterie a sejměte jej.
- Vyjměte starou knoflíkovou baterii 
a vyměňte ji za novou (dbejte na správnou polaritu).
- Znovu nasaďte kryt baterie a zajistěte šroub.
- Nastavte aktuální čas

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla 
neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje 
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí 
a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, 
ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci  baterií.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte 
servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém 
návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, 

výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, 

prašností,  nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj 

apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných 

dílů,  nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti 
mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně 
majitel.
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí 
za možné tiskové chyby.

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na wwtvproducts.cz


