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Gebruiksaanwijzing Beveiligd Automatisch Multi-Alarm 
 
 
 

1. Plaats de batterijen 

Plaats de 4 AA batterijen op de juiste wijze in het compartiment 
 

2. Druk met uw duim het voorste lipje in.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Maak alleen schoon met een spons of vochtig doekje. 

 
4. Plaats de tray en de juiste papieren ring 

 

Het Beveiligd Automatische Medicijn Alarm wordt geleverd met 4 papieren ringen. Op 
deze ringen staan de dagen van de week en het aantal keren dat er medicijnen 
nodig zijn. Bijvoorbeeld 1,2,3, of 4 keer per dag. 

Plaats de juiste ring op de tray, recht voor de vakjes. 

Zo vult u eenvoudig de carrousel met medicijnen. 
Hoe vaak u de carrousel moet vullen, hangt af van de dagelijkse dosis medicijnen. 
 

Bv.  1x daags, betekent navulling na 28 dagen 
 2x daags, betekent navulling na 14 dagen 
 3x daags, betekent navulling na 9 dagen 

 4x daags, betekent navulling na 7 dagen 
 

5. Instelling per 12 of 24 uur. 

 
Het Beveiligde Automatisch Medicijn Alarm houdt automatisch 24 uur aan. 
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Indien u wilt schwitchen naar 12 uur, druk dan knop 2 en 3 gelijktijdig in. AM of PM 

zal nu te zien zijn aan de rechterkant van de display, als deze op 12 uur s gezet. 
Laat de knoppen los indien u de juiste instelling heeft. 

6. De klok instellen 

 

 
 

a. Druk knop 1 gedurende een aantal seconden in, totdat het symbool “.” Knippert. 
    Laat dan los. 
b. Stel de juiste tijd in door knop 2 (uren) en knop 3(minuten) 
c.  Bewaar de tijd door het indrukken van knop 1. 
    

7. De alarmen instellen 
a. Druk knop 1 in en laat deze los. 

                   Het alarm 1 symbool zal gaan knipperen. Om het 1e alarm in te stellen,                            
                   Druk op knop 2 voor de uren en knop 3 voor de minuten.  
                   Indien u het alarm wilt wissen, druk dan knop 2 totdat u ..:..ziet. 
 

b. Nadat u de juiste alarmtijd heeft ingesteld, drukt u weer op knop 
                   1 om de alarmtijd vast te zetten en naar de volgende te gaan 
 

c. Het alarm 2 symbool gaat knipperen. Om alarm 2 in te stellen, gebruikt 
u knoppen 2 & 3. 

 

d. Zet volgende alarmen zoals hierboven beschreven. 
 

e. Eindig door knop 1 in te drukken, tot het alarm symbool ophoud met 
knopperen. 

 

f. Na het loslaten van knop 2 of 3, zal de display met de tijd automatisch 
terugkomen. Indien u de display laat knipperen in de instelmode, dan 

zal deze na 1 minuut automatisch terugkeren naar de tijd. 
 

 

8. Alarmtonen 
 

Het Beveiligd Automatische Medicijn Alarm heeft 3 verschillende alarmtonen en ook 
een geluidloos alarm. 
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De symbolen A,B en A+B op de display, laten de geselecteerde alarmtonen zien. 

Het alarm zal maximaal 30 minuten afgaan. 
Indien u geluidloos (silence) heeft gekozen, dan staat er geen A of B op de display 

en ziet u een knipperend licht. 

 

 
 
 
Om de alarmtoon te wijzigen, drukt u eerst knop 3 in en vervolgens drukt u knop 1 
tegelijkertijd in om de alarmtoon te kiezen. Houd knop 3 ingedrukt en lange tijd  
knop 1, om de verschillende tonen te beluisteren. 
 

9. Testen 
 
Uw Beveiligd Automatische Medicijn Alarm heeft in ingebouwde functie om zichzelf te 
testen. Om naar het testprogramma te gaan, drukt u knop 1 ongeveer 12 seconden 
in. U ziet CH verschijnen op de display. Om de test af te breken, druk op knop 3. 

 
CH test - Wanneer de display CH laat zien, dan is het Beveiligd Automatisch Multi 
Alarm klaar om te worden getest. Om de test uit te voeren, druk op knop 2. De 
carrousel zal de volgende programma’s testen. 

 
CH 1 Display test 
De display laat CH1 zien. Alle onderdelen van de display lichten op. 
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CH2 Display test 
De display laat CH2 zien. De motor zal 1 vakje draaien. 

 

CH3 Alarm test 

De display laat CH 3 zien. Het alarm moet klinken en het lichtje gaat aan. 
Keer het Beveiligd automatisch Multi Alarm om, zodat u de RESET kan testen, net 

zoals er medicijnen uit het vakje moeten worden genomen. Het geluid en het licht 

moet nu stoppen. 
Wanneer het Beveiligd Automatisch Multi Alarm niet binnen 10 seconden omgekeerd 

wordt, zal CH 4 te zien zijn op de display, 

 
• Wanneer het Beveiligd Automatische Multi Alarm niet goed roteert, dan zal de 

motor na een aantal seconden stoppen. De foutmelding op de display is 
hierbij CH6. Verlaat de test door knop 3 in te drukken. 

• Wanneer er een foutmelding is, reset dan het Beveiligd Automatische 
Multi Alarm door de batterijen enige minuten te verwijderen. 

 

10.  Sluiten en openen    
 
Plaats de sleutel en draai deze een kwart slag naar links om het Beveiligd 
Automatisch Multi Alarm te sluiten. 
Plaats de sleutel en draai een kwart slag naar rechts om het Beveiligd 
Automatisch Multi Alarm te openen. 
 

11.  Een Alarm afzetten. 
 
Om een alarm af te zetten en medicijnen eruit te halen, pak dan het Beveiligd  
Automatisch Multi Alarm op en draai hem om, zodat de medicijnen in uw hand 
vallen. 
 

12.  Waarschuwing voor als de batterij bijna leeg is 
 

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, dan verschijnt er een lege batterij op de 
display. Vervang dan de batterijen 
 
WAARSCHUWING 

 
Plaats het Beveiligd Automatisch Multi Alarm niet in direct zonlicht, of sterk ultraviolet 
licht. Dit kan storingen veroorzaken. 

 

 

  


