
 
ATTENTIE: BELANGRIJK: LEES DEZE HANDLEIDING 
EERST AANDACHTIG DOOR VOOR INGEBRUIKNAME VAN 
DEZE MEDICIJNENDOOS 

Handleiding Nederlandssprekende medicijnendoos, 7 
compartimenten,  LOW VISION DESIGN 

 
Inleiding 

 
De medicijnendoos met timer herinnert u eraan wanneer u uw medicijnen dient 
in te nemen, middels de gesproken boodschap: “HALLO OPGELET: U MOET NU 

ACTIE ONDERNEMEN”. Vooral handig voor degenen die dit regelmatig vergeten. 
U kunt dit medicijnendoosje natuurlijk ook voor andere doeleinden gebruiken, 

overal waar u dagelijks op gezette tijden gewaarschuwd wilt worden. Dat is de 
reden waarom een neutrale tekst gebruikt is. U kunt maximaal 8 tijden 
vastleggen.  

 
Het medicijnendoosje is gemakkelijk in het gebruik. Als de alarmtijden zijn 

vastgelegd, bijvoorbeeld om 8.00, 12:00 en 18:00 uur, dan zal op deze tijden, 
op alle komende dagen de bovengenoemde tekst als herinnering uitgesproken 
worden. Ieder ingesteld alarm zal dus elke 24 uur herhaald worden. 

 
Hoe kan het medicijnendoosje ingesteld worden? 

 
Om het product voor het eerst in gebruik te stellen, dient u het kunststof labeltje 
te verwijderen. U hoort nu de tekst: HALLO OPGELET: U MOET NU ACTIE 

ONDERNEMEN. Daarmee is het doosje klaar voor gebruik en kunnen de gewenst 
alarmtijden vastgelegd worden. U wilt bijvoorbeeld om 9:00 uur een alarm 

vastleggen. U wacht totdat het 9:00 uur is. U drukt de knop, aan de bovenzijde, 
3 seconden in. U hoort nu een dubbele piep. U bent nu in het instelmenu. Druk 
deze knop nu kort in. U hoort nu de gesproken tekst. Het tijdstip 9:00 uur is nu 

vastgelegd in het geheugen.  
 

Om bijvoorbeeld 13:00 uur dient er wederom een alarmtijd opgeslagen te 
worden. U wacht totdat het 13:00 uur is. U drukt wederom, de enige drukknop 
aan de bovenzijde in en houdt deze knop 3 seconden ingedrukt. U bent in het 

instelmenu. U hoort nu een dubbele piep. U drukt deze knop nog een keer in, 
maar nu met een korte druk. U hoort nu de gesproken tekst. Het tijdstip 13:00 is 

nu vastgelegd in het geheugen.  
 

Zo kunt u maximaal 8 tijdstippen vastleggen.  
 
Als u hiermee klaar bent, dan zal het medicijnendoosje op de volgende dagen op 

deze, vooraf ingestelde, tijdstippen met de gesproken alarm-melding komen. 
 

 
 



 

Indien u een tijdstip wilt wijzigen, dan dient u als volgt te werk te gaan: 
 

Druk de toets aan de bovenzijde 3 seconden in, maximaal 30 minuten voor of 
maximaal 30 minuten na het tijdstip in wat u wilt verwijderen. Het nieuwe 
tijdstip is vastgelegd en het oude tijdstip is verwijderd. 

 
U wilt een alarmtijd toevoegen; ga als volgt te werk: 

 
Zorg ervoor dat u minimaal 30 minuten verwijderd bent van een reeds 
vastgelegd tijdstip. Druk op de knop; er is een tijdstip toegevoegd. Het reeds 

opgeslagen tijdstip blijft aanwezig. 
 

U wilt alle (maximaal 8) alarmtijden ineens wissen. 
 
Houdt de knop 8 seconden ingedrukt: u hoort 4x een piep. Alle alarmtijden zijn 

gewist. Het medicijnendoosje staat nu in de stand-by mode. Dit is aan te bevelen 
als u de medicijnendoos een periode niet gebruikt. Daarmee voorkomt u dat de 

batterijen voortijdig leeg zijn. 
 

Kenmerken: 
 

 Timer functie; 

 Tot maximaal 8 alarmen per dag in te stellen; 
 Handzaam, 115 x 59 x 15 mm; 

 7 compartimenten, 25 x 25 x 14 mm; 
 Batterij, 1 x CR2032 knoopcel (meegeleverd); 
 Cijfers op doosje zijn ook in braille te voelen. 

 
De batterij kan door uzelf vervangen worden. U dient de elektronische unit (het 

gedeelte met de drukknop), voorzichtig uit het doosje te lichten. De oude 
knoopcel kan er nu uitgeschoven en vervangen worden door een nieuw 
exemplaar. Let goed op de polariteit ( + en -) 

 
Gebruikte materialen: ROHS certificatie 

slechtziend.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij het niet juist hanteren 
van de medicijnendoos. 
www.slechtziend.nl 

 

 

http://www.slechtziend.nl/

