ACP-80

Elektronisk pillerask med larm.
Inledning:
Med Alecto ACP-80 pillerask kan du förvara mediciner för användning 5 gånger varje dag. Du kan
programmera upp till fem gånger om dagen då
larmet ljuder och talar om för dig vilka mediciner
som ska tas.
Schemat repeteras varje dag fram till dess du programmerar andra tider.
Pilleraskens fack på ACP-80 passar bara för torra
mediciner (piller, kapslar etc.) inte för vätskor eller
salvor.
Elförsörjning:
ACP-80 drivs av två batterier: Ett CR2025-cellknappsbatteri i litium för klockan och timerfunktionen. Batteriet är förinstallerat på fabriken men kan
bara användas efter att ha tagit bort isolerremsan.
Det andra är ett 1,5V batteri (storlek AAA) för ljud
och vibrationslarm och för displaybelysningen. Det
här batteriet medföljer inte. Var vänlig använd ett
alkalinbatteri för detta, inget laddningsbart sådant.
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Första användningen:
1. använd skjutlåset
för att öppna ACP-80
2. ta bort batterilåset
3. aktivera knappbatteriet genom att ta bort isolerremsan från ACP-80
4. sätt in ett 1,5V alkalinbatteri och observera
polerna (+ and -)
Byte av knappbatteriet:
1. skjut det vita
4
elementet till
höger tills det
släpper på
2
1
vänstra sidan
2. ta bort elementet och byt ut
knappbatteriet
(med + uppåt)
3. sätt ner elementet till höger
i
öppningen, tryck ner det och skjut det åt vänster tills batteriet låses fast igen
4. tryck nu 1x på RESET-knappen och ställ sedan
in klockan och larmtiderna igen
Släng inte gamla batterier i hushållsavfallet
utan tag dem till en insamlingsplats för mindre kemiskt avfall.
Inställning:
Klocka:
1. lås upp knapparna genom att skjuta knappen
till vänster
2. tryck och håll in knappen i 2 sekunder tills
timdisplayen börjar blinka
3. rotera den vita taggade ringen för att för att
ställa in timmar
4. tryck kort på knappen så börjar minutdisplayen blinka
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5. rotera den vita taggade ringen för att ställa in
minuter
6. tryck kort på knappen för att spara tidsinställningen
Larmtider:
1. frigör knapparna genom att skjuta knappen
till vänster
2. tryck och håll in knappen
i 2 sekunder tills
larmtid 1 börjar blinka
3. rotera den vita taggade ringen för att ställa in
dagens första medicinering; larmtiden kan ställas in i halvtimmesintervall
4. tryck kort på knappen
; så börjar larmtid 2
att blinka
5. repetera anvisningarna 3 och 4 för larmtiderna
2 , 3 , 4 och 5 (*)
6. tryck kort på knappen
för att spara larmtiderna
*: Om det behövs mindre än 5 larmtider på en dag,
fortsätt att rotera ringen tills -:-- visas på displayen;
nu är den larmtiden borttagen
för att ändra larmtider:
1. frigör knapparna genom att skjuta knappen
till vänster
2. tryck och håll in knappen
i 2 sekunder tills
larmtid 1 börjar blinka
3. tryck upprepat på knappen
till den larmtid
du vill ändra börjar blinka
4. rotera den vita taggade ringen för att ställa in
den nya larmtiden (*)
5. tryck upprepat på knappen
för att spara den
nya larmtiden/de nya larmtiderna
*: Om du vill ta bort en larmtid helt och hållet,
fortsätt rotera ringen tills displayen visar -:--; den
larmtiden är då borttagen
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Larmsignal:
Använd skjutknappen
+ för att ställa
in önskad larmsignal. Den inställningen visas
också på displayen:
:
vid den inställda larmtiden visar att endast
den akustiska larmsignalen kommer att
ljuda i i upp till 30 sekunder
:
vid den inställda larmtiden visar att endast
pillerasken kommer att vibrera i upp till
30 sekunder
+ : vid den inställda larmtiden visar att larmet
och vibrationen vill alternera i upp till 30 sekunder
Lagring av mediciner i pillerasken:
1. rotera det genomskinliga pillerlocket tills fack 1
öppnas
2. fyll facket med den medicin som ska tas först
enligt den larmtid som ställts in vid 1
3. rotera pillerlocket tills fack 2 öppnas och fyll det
med den medicin som ska tas vid larmtid nummer 2
4. repetera - om det behövs - för facken 3, 4 och 5.
5. rotera sedan pillerlocket tillbaka till startläget
(nu är alla 5 facken stängda)

om du roterar på pillerlocket för att öppna ett nytt
pillerfack kommer larmsignalen att upphöra och
latmtiden ändras till -:-observera att om du roterar pillerlocket 15 minuter
före den inställda tiden så försvinner larmtiden och
-:-- visas; ACP-80 antar att du redan tagit din medicin och det här larmet ljuder inte mer den dagen
automatåterställning: varje morgon kl 0:13 återställs medicinlarmet och programtiderna syns på
nytt, klara för en ny dag
Mätning av pulsen:
1. lås upp knapparna genom att skjuta knappen
till vänster
2. tryck kort på knappen ; då visas symbolen
på displayen
3. placera toppen på pekfingret på sensorn (täck
sensorn helt); då börjar
symbolen
blinka
4. efter 15 till 60 sekunder
hörs en pipton och din puls visas
på displayen.
Efter en kortare tid återgår displayen till
tids-display

Funktion:
så snart larmtiden är inne börjar pillerasken pipa
och vibrera omväxlande i upp till 30 sekunder
medan symbolen
syns på skärmen

Tangentlås:
Skjut knappen
på sidan av pillerasken i riktning
mot pilen för att låsa knapparna så att inställningarna inte ändras av misstag.

om du inte lägger märke till larmet kommer larmsignalen att repeteras upp till 2 gånger efter 5 minuter. Därefter blinkar kolontecknet i larmtiden för att
indikera att du inte sett larmet

Displaybelysning:
1. lås upp knapparna genom att skjuta knappen
till vänster
2. tryck kort på knappen
för att aktivera displaybelysningen i 10 sekunder.

om du trycker på knapparna eller
under ett
larm, upphör larmsignalen men den återkommer
efter 5 minuter
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Bordsklocka:
Du kan ta loss klockan/larmdelen på
ACP-80 från medicindelen och använda
den som en bordsklocka med hjälp av
stödet baktill.
Manuell återställning:
Om ett fel uppstår i ACP-80, kan du behöva återställa elektroniken.
1. använd skjutlåset för att öppna
ACP-80
2. tryck in RESET-knappen med
ett spetsigt föremål
3. då återställs ACP-80 efter att
antal sekunders
OBS: både klockan och larmtiderna är nu raderade
och måste omprogrammeras.
Service:
• Om larmsignalen är svag eller inte fungerar alls
och displaybelysningen fungerar dåligt ska du
byta ut 1,5V AAA-batteriet.
• Om det är svårt att läsa klockan och larmtiderna
blir otydliga bör du byta knappbatteriet.
• Vid ett möjligt fel bör du först trycka på RESETknappen och återställa elektroniken.
• Kom ihåg att om en knapp inte fungerar kan
det bero på att knappen
befinner sig i
högerläge.
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