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Handleiding Medicijn automaat met carrousel en 6 alarmen 

Bedankt dat u hebt gekozen voor een alarm van Geheugenhulp 

1. Batterijen plaatsen 

Plaats de batterijen (4 AA alkaline batterijen) in het batterijen 

compartiment onderop het apparaat.  

 

2. Open maken van de carrousel 

Druk voorzichtig met de duim op de voorste knop van de medicijn 

carrousel zoals in de afbeelding.  

 

3. Het schoonmaken van de carrousel 

Alleen schoonmaken met een vochtige doek of een spons. 

 

4. Het laden van de dispenser 

1. Een keer per dag 

2. Twee keer per dag 

3. Drie keer per dag 

4. Vier keer per dag 

5. Vijf keer per dag 

6. Zes keer per dag 

 

De carrousel wordt geleverd met 6 discs. De discs geven de dag van de week aan 

en de geschikte aantal doses per dag (1, 2, 3, 4, 5 of 6 doses per dag). 

De geschikte disc voor de medicatie wordt dan geplaatst op de carrousel blad; 

vouw de tabbladen naar beneden zodat deze in de juiste pilcompartiment zitten. 

Gebruik dit als hulp om te weten waar de medicijnen geplaatst moeten worden. 

Het organiseren van de medicijnen, de dosis en de soort medicatie is de 

verantwoordelijkheid van u of uw verzorger.  
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De aantal keren dat opnieuw gevuld moet worden ligt aan de aantal dosissen die dagelijks 

gebruikt worden: 

1. Een keer per dag medicatie: hervul elke 28 dagen 

2. Twee keer per dag medicatie: hervul elke 14 dagen 

3. Drie keer per dag medicatie: hervul elke 9 dagen 

4. Vier keer per dag medicatie: hervul elke 7 dagen 

5. Vijf keer per dag medicatie: hervul elke 5 dagen 

6. Zes keer per dag medicatie: hervul elke 4 dagen 

5. Scherm weergave 

Het figuur laat de betekenis en symbolen in het LCD scherm zien 

 

6. 12- of 24-uurs klok 

De carrousel geeft automatisch de 24-uurs klok aan. Om te veranderen naar 

de 12-uurs klok, druk tegelijkertijd op knop 2 en 3. Het AM of PM symbool 

zal rechts in het scherm verschijnen als de tijd in de 12-uurs klok staat. Laat 

de knoppen los als de gewenste klok wordt weergegeven.  

7. De tijd instellen 

Handmatig 

1. Houdt knop 1 voor een paar seconden ingedrukt (totdat het “:” symbool gaat knipperen) 

en laat de knop los. 

 
2. Stel de juiste tijd in door herhaaldelijk op knop 2 (voor de uren) en knop 3 (voor de 

minuten) te drukken. 
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3. Sla de ingestelde tijd op door op knop 1 te drukken. 

Volgens RCC (radio gecontroleerde klok) 

De medicijn carrousel beschikt over een RCC module dat lange radiogolven kan ontvangen 

waardoor de tijd automatisch ingesteld kan worden, en daarbij altijd gelijk loopt.  

Als de batterijen zijn geplaatst, zal de carrousel scannen voor een RCC tijdssignaal als het  

symbool knippert. Een RCC signaal wordt het makkelijkst ’s nachts ontvangen (bijvoorbeeld 

tussen 1 en 5 uur). Als het tijdssignaal is ontvangen, zal de juiste tijd worden weergegeven 

en zal het  symbool niet meer knipperen en zal het symbool van RCC tijdssignaal (zoals 

MSF of DCF) en DST (als het zomertijd is) worden weergegeven in het scherm. 

Om een beter RCC signaal te ontvangen, kies een goede plaats om de carrousel te plaatsen, 

minstens 2 meter afstand van de tv, computer, airco of andere huishoudelijke elektrische 

apparaten. De beste locatie is dichtbij een raam. 

Ook kan er op knop 3 worden gedrukt totdat het  symbool gaat knipperen om de carrousel 

te laten zoeken naar een RCC tijdssignaal. 

Als de carrousel  het RCC tijdssignaal niet kan detecteren, zal het  symbool worden 

weergegeven in het scherm. Hierna kan u de tijd handmatig instellen zoals hierboven wordt 

beschreven. 

8. Instellen en controleren van alarm tijden 

 

1. Druk op knop 1 en laat deze los. Het A1 symbool zal knipperen. Om 

het eerste alarm in te stellen, druk herhaaldelijk op knop 2 (voor de 

uren) en op knop 3 (voor de minuten). Als u het alarm wilt annuleren, 

druk herhaaldelijk op knop 2 totdat wordt weergeven (dit 

wordt weergegeven na 23:00 of 11:00).  

2. Als de juiste alarmtijd is ingesteld, druk op knop 1 om het alarm op te 

slaan en naar het volgende alarm te gaan. 

3. Het A2 symbool zal gaan knipperen, stel dit alarm weer op de zelfde 

manier in als alarm 1 met de knoppen 2 en 3. 

4. Herhaal dit voor de alarmen 3, 4, 5 en 6. 

5. Druk na het instellen van alle alarmen op knop 1 totdat de alarm 
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symbolen niet meer knipperen. 

Als knoppen 2 en 3 worden ingedrukt,  zal het scherm waarin de tijd 

wordt weergegeven automatisch weer worden weergegeven. Als u het 

scherm laat knipperen op de instel modus, zal het na 1 minuut 

automatisch terugkeren naar het tijd scherm. 

9. Alarm tonen 

De carrousel heeft 3 verschillende alarm tonen en ook een stil 

modus. Symbolen ,  en  op het scherm laten zien welke 

toon geselecteerd is. Als het geluid uitstaat dan zal geen van deze 

symbolen in het scherm worden weergegeven. Om te veranderen 

van toon, houdt eerst knop 3 ingedrukt, en druk tegelijkertijd 

knop 1 in en houdt deze ook ingedrukt om van toon te wisselen. 

Houdt knop 3 ingedrukt, en druk op knop 1 om de verschillende 

tonen te beluisteren en te selecteren.  

10. Testen 

De carrousel heeft een ingebouwde functie om het apparaat te testen. Om naar de test 

modus te gaan, druk op knop 2 en houdt deze 5 seconden ingedrukt. CH 

wordt weergegeven in het scherm. Om uit de test modus te gaan, druk op 

knop 3.  

Wanneer het scherm CH weergeeft, is de carrousel klaar om getest te 

worden. Om een systematische functie test uit te voeren, druk op knop 1. 

Het apparaat zal door de volgende test modules heen gaan 

CH 1 scherm test 

Het scherm zal CH 1 weergeven, alle segmenten op het scherm zullen licht geven. 

CH 2 scherm test 

Het scherm zal CH 2 weergeven, het apparaat zal een compartiment verder draaien. 

CH 3 alarm signaal test 

Het scherm zal CH 3 weergeven. Het alarm moet geluid maken en alle LED lichten moeten 

licht geven. Draai de carrousel op zijn kop om de RESET functie te testen (zoals bij het 

innemen van de medicijnen). Het geluid en de lichten zouden dan moeten stoppen. CH 4 zal 

in het scherm weergegeven worden als de carrousel niet juist omgedraaid is in 10 seconden. 

Wat te doen als de automaat foutmeldingen geeft: 

Controleer juiste plaatsing van de carrousel, vernieuw de batterijen en test de automaat 

opnieuw. Neem contact op met Geheugenhulp als de fouten niet verholpen zijn.  
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11. Op slot zetten van de carrousel 

Plaats de sleutel en draai deze ¼ naar links. Om hem te openen plaats de sleutel en draai ¼ 

naar rechts. 

 

12. Alarm stoppen 

Om het alarm te stoppen en de medicijnen eruit te halen, til de carrousel 

op en draai deze op zijn kop. Houdt uw hand onder de opening om de 

medicijnen op te vangen.  

 

13. Waarschuwing voor bijna lege batterijen en standby 

Als de batterijen bijna leeg zijn zal zoals te zien in de afbeelding een symbool 

van lege batterij worden weergegeven. De batterijen moeten vervangen 

worden. 

Om energie te sparen, zal de carrousel stand by staan en zal het scherm 

worden uitgezet als de carrousel niet wordt gebruikt voor enkele minuten. 

Om het scherm weer aan te zetten, til de carrousel op of druk op knop 3. 

 

Batterij 

Voor dit alarm worden 4 AA alkaline batterijen gebruikt. 

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van 

batterijen door derden. 

 


