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Handleiding Doctor Pillox  
 
De doktor Pillox pillendoos is een uiterst betrouwbaar en gebruiksvriendelijk 
hulpmiddel voor diegene die dagelijks medicijnen dienen in te nemen. Het 
beschikt over een duidelijk hoorbaar alarm (4kHz) dat u tot 37x per dag af kunt 
laten gaan. Het medicijnenreservoir zorgt ervoor dat u uw medicijnen 
overzichtelijk voor de gehele week kunt opbergen. Voor ingebruikname dient u 
de onderstaande stappen door te nemen. 
 
In gebruik nemen 
Voor het in gebruik nemen van de pillendoos dient u het foliestripje wat uit het batterijcompartiment steekt 
te verwijderen. Hierdoor worden de batterijen geactiveerd. Het batterijencpmartiment vindt u aan de 
onderzijde van de pillendoos. 
 
Tijdinstelling 

A. Overschakelen naar 24 uren klok (Nederland). Standaard is de Doctor Pillox Pillendoos ingesteld met 
een 12 uren klok. D.w.z. een tijdsaanduiding die loopt van 1 uur ’s nachts t/m 12 uur ’s middags (AM) 
en vervolgens van 1 uur ’s middags t/m 12 uur ’s nachts (PM). De tijdsaanduiding in Europa is volgens 
een 24 uren klok. Deze loopt van 01:00 ’s nachts t/m 24:00 ’s nachts. Voor een correcte tijdinstelling 
dient u als eerste d.m.v. het indrukken van de ‘ADJ’ toets over te schakelen naar deze 24 uren klok. 
De 24 uren klok is ingesteld als de aanduiding ‘AM’ of ‘PM’ in de display verdwijnt. 

B. Stel de juiste tijd in. Houdt de ‘SET’ toets 3 seconden ingedrukt om in het uren programmeer menu 
te komen (uren gaan knipperen). D.m.v. het indrukken van de ‘ADJ’ toets stelt u het juiste aantal 
minuten in. Druk nogmaals op de ‘SET’ toets om de ingestelde tijden op te slaan. Indien u in het 
uren/minuten programmeer menu gedurende 1 minuut geen toets indrukt, komt u automatisch 
terug in de normaal stand. 

C. Stel de door u gewenste alarmtijden in. Om het alarmsignaal op het juiste tijdstip over te laten gaan, 
schuift u het knopje bij de door u gewenste tijd(en) naar boven (“on”). U kunt van ’s morgens 6 uur 
tot ’s avonds 24 uur ieder half uur het alarmsignaal over laten gaan (maximaal 37 keer per dag). Als 1 
of meerdere schuifjes zijn overgehaald, zullen de alarmsignalen automatisch één voor één op de 
door u gewenste tijdstippen weerklinken. Ingestelde alarmtijden herhalen zich iedere 24 uur tot het 

moment dat u het knopje weer 
terug schuift.  
 
Stopzetten van het alarmsignaal 
D.m.v. het indrukken van de 
‘STOP’ toets zal het alarmsignaal 
worden onderbroken. Als u de 
‘STOP’ toets niet indrukt zal het 
alarmsignaal gedurende 4 
minuten telkens 10 seconden 
met een pauze van 10 seconden 
over gaan. Als de ‘STOP” toets 
gedurende deze 4 minuten 
alarmcyclus niet wordt 
ingedrukt, zal er in de LCD 
display de tekst ‘MISSED PILL?’ 
(pil gemist?) verschijnen. D.m.v. 
het indrukken van de ‘STOP’ 
toets kunt u de tekst ‘MISSED 
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PILL?’ verwijderen. 
De ‘MISSED PILL?’ indicatie betekent niet automatisch dat u uw medicijnen ook daadwerkelijk vergeten bent 
in te nemen. Het is uitsluitend een herinnering dat het zou kunnen zijn dat u uw medicijnen niet ehbi 
ngenomen omdat u gedurende de 4 minuten durende alarmcyclus de ‘stop’ toets niet heeft ingedrukt! 
Sommige medicijnen veriesen het om volgens een strak tijdsschema ingenomen te worden. Raadpleeg 
desgewenst uw huisarts, indien u daadwerkelijk bent vergeten uw medicijnen in te nemen. 
 
Batterijen verwisselen 
Na een aantal maanden, zult u een enkelvoudig alarmsignaal iedere 15 minuten over horen gaan. Bovendien 
verschijnt er een ‘batterij leeg’ teken in de LCD display. In deze situatie dient u direct de batterijen te 
verwisselen. Het batterijencompartiment zit aan de onderzijde van de pillendoos en is bereikbaar d.m.v. het 
verwijderen van 2 schroefjes. Als de batterijen zijn vervangen dient u de onder punt 2. Vermelde procedure 
te herhalen om de juiste tijd in te stellen. De d.m.v. de schuifjes ingestelde alarmtijden zullen direct normaal 
functioneren. 
 
Medicijnenreservoir 
Het medicijnreservoir beschikt over 7 vakjes voor dag- of weekmedicatie. U kunt voor iedere dag (maandat 
t/m zondag) de in te nemen medicijnen in één keer overzichtelijk op bergen. U kunt er ook voor kiezen om 
per bakje één soort pil op te bergen. Om het medicijnenreservoir open te maken ontgrendelt u het slotje aan 
de linkerzijde van de pillendoos. Nu schuift u de onderzijde van de pillendoos naar links en/of het bovenste 
gedeelte van de pillendoos naar rechts. Aan de voorzijde van het transparante medicijnenreservoir staan de 
eerste letters van de dagen van de week vermeld. 
M = Monday (maandag) 
T = Tuesday (dinsdag) 
W = Wednesday (woensdag) 
T = Thursday (donderdag) 
F = Friday (vrijdag) 
S = Saturday (zaterdag) 
S = Sunday (zondag) 
 
Uitleg van de bedieningstoetsen 
‘Stop’ toets: Hiermee onderbreekt u het alarmsignaal 
´SET’ toets: 
A. Houdt de ‘SET’ toets 3 seconden ingedrukt om in het tijd programmeer menu te komen. 
B. In het tijd programmeer menu kunt u met de ‘SET’ toets overschakelen naar Uur, Minuten en Normaal. 
‘ADJ’ toets: 
A. Met de ‘ADJ’ toets kunt u overschakelen naar een 12 uren of 24 uren klok. 
B. In het tijd programmeer menu kunt u d.m.v. de ‘ADJ’ toets de uren en minuten instellen. 
‘RESET’ knop: Indien het LCD scherm de melding ‘error’ weergeeft of er een ongebruikelijk alarmsignaal 
klinkt (veroorzaakt door bijv. het verwisselen van batterijen etc.), drukt u het ‘RESET’ knopje in met een 
puntig voorwerp (bijvoorbeel een paperclip). Hierdoor worden alle opgeslagen instellingen gewist. 
 
Batterij: 
Voor deze medicijndoos worden 2 AAA batterijen gebruikt. 

De levensduur is sterk afhankelijk van het gebruik.  

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van batterijen door derden. 

 

Garantie: 

Op deze medicijndoos zijn de wettelijke garantiebepalingen van kracht. 

Batterijen en het bescherm klepje vallen niet binnen de garantie. 

Betreft Geheugenhulp model 106001 


