
Brugervejledning 
    MiniTell Pilleæske 

Produktegenskaber: 

• Kompakt design.

• Stort LCD display.

• 5 rum til medicin.

• Låseknap til transport.

• Max. 5 alarmer pr. dag.

• Snooze funktion.

• Alarm med lyd og/eller
vibration.

• Separate batterier til ursystem og
alarmgivere.

• LED lys gør displayet synligt i mørke.

VIGTIGT! Ikke alle typer medicin tåler at blive 
udsat for luftpåvirkninger (blive taget ud af 
originalindpakningen før indtagelse). Er du i tvivl, 
så kontakt apoteket eller din læge. 

VIGTIGT! Når pilleæsken tages med i en lomme 
eller i en taske, er det meget vigtigt, at låse-knappen 
(HOLD) er skubbet til højre. Så kan pilleæskens 
indstillinger ikke uforvarende blive ændret. 

Funktioner og knapper: 
● Alarmer 1-5 
Alarmtypevælger ●  
● Alarmtypeikoner 
● Justeringsring ● 
● Lysknap (Light) 
● Ur-knap (T-SET) 
Låse-knap (HOLD) ● 

● Alarm-knap ( set) 
Pulsmålerknap ● 
Medicinlåg ● 

Opfyldning af pilleæsken: 
1. Vend pilleæsken, så bunden vender opad, som vist på billedet
til venstre.
2. Drej det gennemsigtige låg, så åbningen er over rummet
markeret med tallet 1.
3. Fyld rummet med den medicin, der skal tages ved alarm nr. 1.
4. Gentag for dosis 2, 3, 4 og 5 i de respektive rum.
5. Afslut opfyldningen af pilleæsken ved, at dreje det
gennemsigtige låg, så alle medicinrum er dækket af låget.

Det er altid en god idé, at gennemgå recepten og kontrollere 
(dobbelt-tjekke) om medicinen er korrekt doseret i pilleæsken. 



Indstilling af uret: 
Vend pilleæsken så fronten vender opad som vist på billedet til 
venstre. 

1. Kontroller at låse-knappen (HOLD) på pilleæskens side er
skubbet til venstre (væk fra teksten HOLD).
2. Hold T-SET knappen inde i 4 sekunder indtil T-SET -ikonet vises
i displayet. Slip knappen.
3. Timetallet vil blinke og ved at dreje på justeringsringen med eller
mod uret kan timetallet indstilles.
4. Tryk én gang på T-SET knappen for at godkende timetallet,
hvorefter minutterne vil blinke på displayet.
5. Ved at dreje på justeringsringen med eller mod uret kan
minuttallet indstilles.
6. Tryk T-SET knappen en sidste gang for at godkende minutterne.
Indstilling af uret er afsluttet.

Forskellen på AM og PM: (Når der ikke vise PM på display er det underforstået AM) 
Bemærk at uret skifter til PM tid kl 12 (middag) Det vil sige PM12 = middag om dagen 
AM eksempel 1: Tiden mellem midnat og middag. F.eks 12:15 AM = 12:15. (lidt over midnat) 
AM eksempel 2: Tiden mellem midnat og middag. F.eks 4:15 AM = 04:15 (om natten/morgnen) 
AM eksempel 3: Tiden mellem midnat og middag. F.eks 9:30 AM = 09:30 (om formiddagen) 
PM eksempel 1: Tiden mellem middag og midnat. F.eks 4:30 PM = 16:30 (om eftermiddagen) 
PM eksempel 2: Tiden mellem middag og midnat. F.eks 9:30 PM = 21:30 (om aftnen) 
PM eksempel 3: Tiden mellem middag og midnat. F.eks 12:00 PM = 12:00 (om middag) 
NYESTE MODEL ER MED 24 TIMERS URVÆRK og der kan ses bort fra ovenstående 

Indstilling af alarmer: 
Vend pilleæsken så fronten vender opad som vist på billedet til 
venstre. 

1. Kontroller at låse-knappen (HOLD) på pilleæskens side er
skubbet til venstre.

2. Hold SET knappen inde i 3 sekunder, indtil ikonet AL-SET 
vises, og tiden ved ikonet for den først alarm blinker (Vist med 
en rød ring på billedet til venstre) Slip knappen.  
3. Indstil alarmtiden ved at dreje justeringsringen med eller mod
uret. Tiden vil skifte i 30-minutters intervaller, og kan altså kun
indstilles til hver hele eller halve time.
4. Når den ønskede alarmtid er indstillet for alarm nummer i

trykkes én gang på SET-knappen.
5. Tiden for alarm nummer 2 kan nu indstilles. Drej
justeringsringen, indtil den ønskede tid er vist.
6. Gentag for alarmerne 3, 4 og 5.

7. For at afslutte indstillingen af alarmer kan du trykke på
SET-knappen indtil AL-SET-ikonet forsvinder.
8. Slet en alarm ved at aktivere AL-SET-mode og den ønskede
alarm. Drej justeringsringen indtil tiden vises som -:-- (Mellem
PM 11.30 og AM 12.00)

Alarmerne vil automatisk genaktiveres klokken AM 01.00 
hver nat. 



Indstilling af alarmtype: 
Vend pilleæsken så den knap markeret med BEEP, VIB og 
BEEP+VIB er synlig som vist på billedet til venstre.  

Knappen har 3 indstillingsmuligheder: 
1. BEEP: Knappen skubbet helt til venstre. Alarmer vil kun afgive lyd.

Vises i displayet med -ikonet.
2. VIB: Knappen skubbet til midterposition. Alarmer vil kun vibrere.

Vises i displayet med -ikonet.
3. BEEP+VIB: Knappen skubbet helt til højre. Alarmer vil bade afgive lyd

og vibrere. Vises i displayet med - ikonet.

Når der kommer en alarm: 

1. Drej pilleæskens bagside, således at èt af de 5 pillerum er tilgængelige.
Alarmen afbrydes automatisk

2. Ønskes der anvendelse af den indbyggede 'snooze' funktion kan der
trykkes på en vilkårlig knap på pilleæskens overside. Efter 5 min. vil
alarmen komme påny.

Bemærk placering af 'RESET' knap 
Hvis skærm er gået i 'sort', kan man 
nulstille med denne knap.

Batteri arm skal vende sådan, i forhold 
til billedet herover. 
Man skubber først den lange ind under 
og derefter trykker let ned og skubber 
armen til venstre ind under låsetappen. 

Batteriskift: 

OBS! Er du i tvivl om, hvilket batteri du mener der behøver 
udskiftning, bør du ringe til os på tlf 63 71 30 50.  

Skift af AAA batteriet: 
(Hvis lydgiver og/eller vibrator virker svage) 
1. Aben pilleæsken ved at skubbe “OPEN “-knappen i den retning
pilen viser, og “skille pilleæsken ad” på midten.
2. Fjern batterilåget så batterierne er synlige som vist på billedet til
venstre.
3. Fjern det gamle batteri og isæt det nye batteri med polerne i den
rigtige retning (Angivet i rummet, hvor batteriet skal sidde)
4. Sæt batterilåget på plads og klik pilleæskens halvdele sammen
igen.

Skift af Lithium batteriet: 
(Hvis displayet forsvinder/falmer. Type CR2032, det runde 
batteri)  
1. Aben pilleæsken ved at skubbe “OPEN “-knappen i den retning
pilen viser, og “skille pilleæsken ad” på midten.
2. Fjern batterilåget så batterierne er synlige som vist på billedet til
venstre.
3. Skub batteriholderen til siden med en negl eller lignende.
4. Tag batteriholderen ud.
5. Fjern det gamle batteri og isæt det nye batteri med +-siden
op.
6. Lås batteriet fast ved at isætte batteriholderen.
7. Sæt battenlåget på plads og klik pilleæskens halvdele sammen
igen.



Lys i displayet: 
Er det for mørkt til at du kan se, hvad der står på displayet, kan du 
trykke på “Light”-knappen. 
Displayet vil blive oplyst i 5 sekunder, hvorefter lyset langsomt 
toner ud. 

NB! Låse-knappen (HOLD) 
Husk altid at have HOLD-knappen aktiveret, når du ikke lige 
indstiller uret eller alarmeme eller en alarm er aktiveret. 
Knapperne er deaktiverede, når låse-knappen er skubbet til den 
side, hvor der står HOLD . 


