
 

                                  
 
GEBRUIKSAANWIJZING MULTI-ALARM 

 
 
Het pillendoosje openen. 
Duw het schuifje naar beneden (1)     
Druk op Lock (2) 
Trek aan de pillendoos (3) 
Open de pillendoos 
 
Let erop dat het pillendoosje goed dicht zit, zodat er   
geen medicijnen uit kunnen vallen. 
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De knoppen 
 
De STOP knop te gebruiken voor: 
1. Het alarm afzetten i.v.m. medicijn alarm 
2. Het alarm afzetten i.v.m. waarschuwing laag voltage batterij 
 
De SET knop te gebruiken voor: 
1. Druk de knop gedurende één seconde in om de tijd in te stellen 
2. U gaat  naar de uren en de minuten  
 
De ADJ knop te gebruiken voor: 
1. Switch van en naar 12 / 24 uur klok 
2. Om naar de uren en minuten te gaan / te wisselen tussen uren en minuten 
 
Het alarm instellen 
 
De tijd instellen om u eraan te herinneren uw medicijnen in te nemen. 
 
Reset knop 
 
Wanneer er een foutmelding op het scherm te zien is, of er een ongewoon alarm klinkt (veroorzaakt 
door het wisselen van de batterijen of een andere oorzaak), druk dan op de Reset knop. 
 
De tijd instellen 
 
Om de tijd in te stellen, druk de Reset knop gedurende één seconde in, totdat de display het volgende 
weergeeft: 

12:00

 
Druk de Set knop gedurende één seconde in, totdat de display het volgende weergeeft: 

12:00
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Druk de ADJ knop in om het uur in te stellen. Daarna de Set knop indrukken om de uren vast te 
zetten. De minuten gaan daarna knipperen. Gebruik de ADJ knop om de minuten in te stellen en de 
Set knop om de minuten vast te zetten. 
U kunt door het indrukken van de Set knop switchen tussen de uren en minuten. 
 
 
Switchen 12 / 24 uur 
 
Druk op de ADJ knop om te switchen tussen het tijdssysteem van 24 uur en 12 uur en omgekeerd. 
 
Het alarm instellen om u te waarschuwen uw medicijnen in te nemen 
 
Vanaf 06.00 uur tot 24.00 uur kunt u 37 alarmen instellen, per half uur. Wanneer de schuifjes verzet 
zijn, zal op de juiste tijd het alarm afgaan. Wanneer er meerdere alarmen zijn ingesteld, zullen zij stuk 
voor stuk afgaan om de gebruiker te waarschuwen. U kunt het alarm afzetten door de Stop knop in te 
drukken. Drukt u de Stop knop niet in, dan zal het alarm gedurende 10 seconden afgaan, gevolgd 
door 10 seconden stilte. Dit herhaalt zich gedurende 4 minuten, waarna het alarm automatisch stopt. 
 
Vervangen van de batterijen 
 
Na een aantal maanden, zult u een alarm horen dat aangeeft dat de batterijen bijna leeg zijn. De 
afbeelding van een batterij zal ook op het display te zien zijn. Een alarm van 10 seconden zal u elke 
minuut eraan blijven herinneren dat de batterij bijna leeg is. U kunt het alarm stoppen door het 
indrukken van de Stop knop. 
Wanneer bovenstaande gebeurt, zult u direct de batterijen moeten vervangen. Wanneer het batterij 
klepje weer is gesloten, zal het alarm nog steeds afgaan. Het enige wat u hoeft te doen, is de juiste 
tijd instellen. 
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Draai de schroeven los (3). Verwijder het klepje. Plaats de nieuwe batterijen en let goed op het plus 
(+) en het min (-) teken. 
Zet het klepje terug en draai de schroeven weer aan. 
 
 
Opmerking: Lydion is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet deugdelijk functioneren van 
het multi-alarm. Zie hiervoor de leveringsvoorwaarden. 
 


