
BRUGSANVISNING

Super 8 pilleæske

Super-8 pilleæsken har op til 8 daglige alarmer på eksakte indstillede tidspunkter. 
Super-8 pilleæsken har 8 separate nummererede pillerum passende til specifik alarmnummer. 
Super-8 pilleæsken har også en nedtællingsfunktion der f.eks. giver alarm hver 1½ time. 
Super-8 pilleæsken har både en visuel blinkende rød lampe og et akustisk 'beeb' signal som alarmgiver. 
Den akustiske alarm har 2 lydstyrker. 
Når en alarm kommer og du hører alarm-lyden samt den røde lampe blinker, skal du tage din medicin. 
Når du åbner pilleæsken for at tage din medicin afbryders alarmen automatisk. 
Super-8 pilleæske oversigt: 

1. Ved at bruge MODE knappen 1 gang kan du indstille den aktuelle tid. (klokken)

2. Ved at bruge MODE knappen 2-3-4-5-6-7-8-9 anvendes til at indstille de 8 alarmtidspunkter.

3. Ved at bruge MODE knappen 10 gang anvendes til at indstille nedtællingsfunktionen.

INDSTILLER KLOKKEN (Funktion 1) 
Fjern plast folien mellem batteri polen og batteri for at aktiver apparatet. (Type CR 2032) 
Tryk og hold MODE knappen indtil display (skærmen) blinker. Indstil timer og minutter ved at anvende 
"HOUR og MINUTE" knapperne. Afslut og godkend med tryk på MODE knappen igen. Tid blinker ikke 
mere. ":" vil blinke. 
INDSTILLE ALARMER (Funktion 2-9) 
Tryk MODE knappen og "--:--" vises på display og første (1 af 8) "alarm-klokke" ikon vises på display 
Tryk og hold MODE knappen indtil "--:--" blinker og første alarmtidspunkt kan indstilles ved anvendelse 
af "HOUR og MINUTE" knapperne. Afslut og godkend med tryk på MODE knappen. 
Bemærk første alarm-ikon vises øverst tv. på skærm. 
Gentag denne proces for at indstille de resterende 7 alarmtidspunkter.  
Kontrollere visuelt at ikoner på øverste række på skærmen. 
BEMÆRK: Den akustiske alarm vil lyde i 40 sekunder sammen med det visuelle røde blink. Den visuelle 
røde blink funktion vil fortsætte med at blinke. Begge signal typer afbrydes ved at åbne pilleæsken. (folde 
den ud) 
Det betyder at hvis du tager Super-8 pilleæsken op af lommen og ser den røde lampe blinke har du 
overhørt lyd alarmen, som indikerer at du mangler at tage din sidste dosis medicin. Du afbryder alarmen 
ved at åbne pilleæsken og tage din medicin. 
INDSTILLE NEDTÆLLINGS ALARM (Funktion 10) 
Tryk gentagende gange MODE knappen indtil timeglas vises øverst tv. og 00:00 ses på skærmen. 
Tryk og hold MODE knappen inde indtil "00:00" blinker. Indstil nedtællings interval med "HOUR og 
MINUTE" knapperne. For at starte nedtællingen tryk på "MINUTE" knappen.  
BEMÆRK: For at anvende nedtællingsfunktionen skal Super-8 pilleæsken stå i nedtællingsfunktionen og 
timeglas vil blinke. Man kan IKKE anvende nedtællingsfunktion hvis skærmen viser alm. tid. (Klokken) 
eller et alarm ikon. 
SLETTE EN ALARM 
For at slette en alarm, for at skifte til den alarm der ønskes slettet, tryk på "MODE" knappen et antal 
gange til det ønskede alarm ikon vises. Slet den viste alarm ved at trykke på "MINUTE" knappen. Hvis 
alle indstillinger ønskes slettet. kan batteri fjernes i et minut eller to, for at blive isat igen. SUPER-8 skal 
da indstilles forfra. 
FEJLFINDING 
Tjek at batteri ikon har mindst to "pinde". Hvis SUPER-8 pilleæske begynder at virke ustabil med 
utilsigtede alarmer, utydeligt display o.s.v. er der ofte tale om "lav batteri - kapacitet"


