
Bij eerste gebruik:
1. gebruik de schuifschakelaar om de FC-55 

te openen
2. verwijder de batterijdeksel
3. activeer de knoopcelbatterij door het isolatie-

plaatje uit de FC-55 te trekken
4. plaats een 1,5V alkaline batterij, let op de pola-

riteit (+ en -)

Vervangen knoopcelbatterij:
1. schuif het witte 

brugje naar 
rechts zodat 
deze aan de 
linkerzijde los 
komt

2. neem dit brugje 
uit en vervang 
de knoopcelbat-
terij (de + naar 
boven)

3. plaats het brugje terug rechts in de opening, 
duw het naar beneden en schuif dit naar links 
zodat dit brugje de batterij weer vastklemt

4. druk nu 1x op toets RESET en stel de klok en 
de alarmtijden opnieuw in

Uitgewerkte batterijen niet bij het huisvuil de-
poneren maar inleveren als klein chemisch 
afval.

Instellen:
klok:
1. ontgrendel de toetsen door de schuifschakelaar 

 naar links te schuiven
2. druk knopje  gedurende 2 seconden in, de 

uren-weergave gaat knipperen
3. draai de witte gekartelde ring rond om de uren 

in te schakelen
4. druk kort op knopje , de minuten-

weergave gaat knipperen

5. draai de witte gekartelde ring rond om de minu-
ten in te schakelen

6. druk kort op knopje  om de tijd vast te leggen

alarm-tijden:
1. ontgrendel de toetsen door de schuifschakelaar 

 naar links te schuiven
2. druk knopje  gedurende 2 seconden in, de 

alarmtijd bij 1  gaat knipperen
3. draai de witte gekartelde ring rond om de 

alarmtijd voor de eerste medicatie van de dag 
in te stellen; de alarmtijd kunt u per half uur 
instellen

4. druk kort op knopje , de alarmtijd bij 2  gaat 
knipperen

5. herhaal instructie 3 en 4 voor achtereenvolgens 
de alarmtijden 2 , 3 , 4  en 5  (*)

6. druk kort op knopje  om de alarmtijden vast 
te leggen

*: Heeft u aan minder dan 5 alarmtijden genoeg 
draai de ring dan zolang rond totdat het display
-:-- weergeeft, deze alarmtijd is nu uitgeschakeld

wijzigen alarm-tijden:
1. ontgrendel de toetsen door de schuifschakelaar 

 naar links te schuiven
2. druk knopje  gedurende 2 seconden in, de 

alarmtijd bij 1  gaat knipperen
3. druk het knopje  herhaaldelijk in totdat de te 

wijzigen alarmtijd knippert
4. draai de witte gekartelde ring rond om de 

nieuwe alarmtijd in te stellen (*)
5. druk herhaaldelijk kort op knopje  om de 

nieuwe alarmtijd(en) vast te leggen
*: Wilt u een alarmtijd volledig wissen, draai de ring 
dan zolang rond totdat het display  -:-- weergeeft, 
deze alarmtijd is nu uitgeschakeld

FC-55

Elektronisch pillendoosje met alarm.

Introductie:
In het Fysic FC-55 pillendoosje kunt u voor 5 
dagelijkse momenten medicijnen opbergen. Tot 5 
tijdstippen kunt u dan inprogrammeren waarop een 
alarmsignaal klinkt en het display aangeeft welke 
medicijnen u moet innemen.
Het programma wordt dagelijks herhaald totdat u 
andere tijdstippen instelt.
De FC-55 pillenvakjes zijn alleen geschikt voor 
droge medicijnen (pillen, capsules en dergelijke), 
niet voor drankjes of zalfjes. 

Voeding:
De FC-55 wordt gevoed door 2 batterijen:
Een CR2025 Lithium knoopcelbatterij voor het 
klokje en de timerfunctie. Deze batterij is door de 
fabriek alvast geplaatst maar door een isolatiestrip-
je nog niet in gebruik genomen.
Daarnaast een 1,5V batterij (formaat AAA) voor het 
geluid- en trilalarm en voor de displayverlichting. 
Deze batterij is niet meegeleverd. Gebruik hiervoor 
een Alkaline batterij, geen oplaadbare.
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alarm-signaal:
Gebruik de schuifschakelaar +  om 
het gewenste alarmsignaal in te stellen. Deze in-
stelling wordt tevens op het display weergegeven:

: bij alarm klinkt gedurende maximaal 30 
 seconden alleen een schelle beeptoon

: bij alarm gaat het pillendoosje gedurende 
 maximaal 30 seconden alleen trillen

+ : bij alarm klinkt gedurende maximaal 30 
 seconden afwisselend een beeptoon en 
 gaat het pillendoosje trillen

Medicijnen in pillendoos opbergen:
1. draai de doorzichtige pillendeksel rond totdat 

het vakje 1 vrij komt
2. vul dit vakje met de medicijnen die u als eerste 

moet innemen, overeenkomend met de alarm-
tijd die u bij 1  heeft ingesteld

3. verdraai de pillendeksel zodat vakje 2 vrij komt 
en doe hier de medicijnen in die u bij alarmtijd 
2  moet innemen

4. herhaal dit, indien van toepassing, voor de vak-
jes 3, 4 en 5.

5. draai tot slot de pillendeksel naar de begin-
positie (alle 5 de vakjes gesloten)

Werking:
Zodra de alarmtijd is aangebroken, gaat het pillen-
doosje gedurende maximaal 30 seconden beepen, 
trillen of afwisselend beepen en trillen en licht het 
symbool  op in het display.

als u het alarm niet opmerkt dan wordt het alarm-
signaal tot 2x toe na 5 minuten herhaald, daarna 
blijft de dubbele punt in de alarmtijd knipperen als 
indicatie dat u dit alarm niet heeft ‘gezien’

als u tijdens het alarm op toets  of  drukt dan 
stopt het alarmsignaal maar zal na 5 minuten op-
nieuw klinken

als u de deksel verdraait om een nieuw pillenvakje 
te openen dan stopt het alarmsignaal en wijzigt de 
alarmtijd in -:--
ook als u 15 minuten vóór de ingestelde alarmtijd 
de pillendeksel verdraaid, verdwijnt de alarmtijd en 
wordt -:-- weergegeven; de FC-55 gaat er hierbij 
vanuit dat u alvast de medicatie heeft genomen en 
dit alarm gaat vandaag niet meer af

automatische reset: elke ochtend om 0:13 reset het 
pil-alarm zichzelf en worden de geprogrammeerde 
tijden weer weergegeven, klaar voor een nieuwe dag

Meten van de hartslag:
1. ontgrendel de toetsen door de schuifschakelaar 

 naar links te schuiven
2. druk kort op toets , het symbool  licht in het 

display op
3. plaats de top van uw 

wijsvinger op de sensor 
(de sensor geheel bedek-
ken), het symbool  gaat 
knipperen

4. na 15 tot 60 seconden klinkt een 
beeptoon en wordt uw hartslag in 
het display weergegeven 

Na enkele seconden keert het display 
terug naar de tijd-weergave.

Toetsblokkering:
Schuif aan de zijkant van het pillendoosje de 
schuifschakelaar  in de richting van de pijl om 
de toetsen te blokkeren zodat u de instellingen niet 
per abuis kunt wijzigen.

Displayverlichting:
1. ontgrendel de toetsen door de schuifschakelaar 

 naar links te schuiven
2. druk kort op toets  om de displayverlichting 

voor 10 seconden in te schakelen.

Tafelstandaard:
Het klok/alarmdeel van de FC-55 kunt u los-
nemen van het pillendeel en met behulp van 
de standaard als los klokje gebruiken.

Handmatige reset:
Bij een vermeende storing van de FC-55 kan het 
nodig zijn om de elektronica te resetten.
1. gebruik de schuifschakelaar 

om de FC-55 te openen
2. druk met een puntig voorwerp 

het knopje RESET kort in
3. na enkele seconden is de

FC-55 gereset
Let op: zowel de klok als alle alarmtijden zijn nu ge-
wist en moeten opnieuw geprogrammeerd worden.

Service:
• Als het alarmsignaal niet of zwak klinkt en 

de displayverlichting functioneert niet of 
nauwelijks, vervang dan de 1,5V AAA batterij.

• Wordt de display-uitlezing van de klok en de 
geprogrammeerde tijden zwak, vervang dan de 
knoopcelbatterij.

• Gebruik bij een vermeende storing eerst de 
RESET toets om de elektronica te resetten.

• Let op dat het niet functioneren van een toets 
ook kan worden veroorzaakt doordat de 
schakelaar naar rechts is geschoven.

• Is de storing ondanks deze tips nog niet ver-
holpen, raadpleeg dan de Fysic servicedienst 
op telefoonnummer 073-6411355.

Verklaring van conformiteit:
De Fysic FC-55 voldoet aan de

essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals 
omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit
is beschikbaar op de website
WWW.FYSIC.COM

v2.04 5 6


