
Tack för att du köpt TabTime Super 8. Den kan ställas in för att ge dig ett
påminnelselarm upp till 8 gånger per dag och kommer ihåg dina
larminställningar varje dag. Det finns 8 fack i panelen som numrerats för att
korrespondera med varje larm. Det finns också en nedräkningsfunktion för
regelbundet intag av läkemedel, exempelvis för läkemedel som ska tas var 3:e
timme.

När larmet ljuder kommer även en röd LED-lampa på TabTime Super 8 börja
blinka i takt med ljudet och fortsätter tills du öppnar TabTime Super 8 för att ta
din medicin. Så om LED-ljuset blinkar indikerar detta att du inte tagit din
senaste dos av medicin. Notera att långvarig användning av LED minskar
batterilivstiden.

Inställning av Tid

Avlägsna plastremsan för att ansluta CR2032-batteriet. Tryck och håll nere
MODE-knappen tills skärmen startar. Ställ in tiden med knapparna HOUR och
MINUTE. Bekräfta tiden genom att klicka på knappen MODE.

Inställning av Alarm

Tryck och släpp MODE-knappen för att visa --:-- på skärmen, tillsammans med
en klocka och numret 1 längst upp på skärmen. Tryck och håll inne MODE tills
skärmen blinkar. Ställ in tiden på det första larmet med knapparna HOUR och
MINUTE. Bekräfta tid genom att trycka på MODE. Upprepa stegen för andra
larm. Använd volymknappen HI/LO för att välja volym på larmen.

Stänga av ett Larm

När larmet ljuder, kommer det att låta i 40 sekunder och den röda LED-lampan
kommer börja blinka. Båda larm avbryts genom att öppna TabTime Super 8
eller genom att trycka på MINUTE-knappen. Den blinkande LED-lampan
fortsätter blink tills TabTime Super 8 öppnas.



Radera ett Larm

Välj larmet du vill radera genom att klicka på MODE-knappen. Om du exempelvis vill
radera larm 4, tryck och släpp MODE-knappen tills klockan och nummer 4 visas högst upp
på skärmen. Tryck på knappen MINUTE och skärmen kommer att visa --:-- vilket indikerar
att larmet raderats.

Användning av Nedräkningstimer

Tryck och släpp MODE-knappen tills äggtimer-symbolen visas i det övre vänstra hörnet av
skärmen och tryck på MODE tills 00H:00M blinkar. Ställ in tiden du behöver mellan
doserna, exempelvis 3 timmar.
Tryck på MODE för att bekräfta. Tryck sen på knappen MINUTE för att börja nedräkningen
så börjar äggtimer-symbolen att blinka. Larmet avbryts genom att öppna TabTime Super
8. För att starta om nedräkningen med samma intervall, tryck på MINUTE-knappen.

Felsökning

Kolla så att batteriindikatorn står på minst 2 pluppar. Om displayen på din TabTime Super
8 börjar blekna eller om larmen ringer slumpmässigt är det dags att byta CR2032-
batteriet, som kan köpas i de flesta mataffärer eller hos en juvelerare.
Tveka inte att kontakta oss om du har problem med att använda din TabTime Super 8.

Varning:

Denna produkt är inte vattentät, bär inte i duschen/badet, eller när du simmar. Denna
produkt ska ses endast som ett hjälpmedel för minnet och Tabtime Ltd eller deras ombud
kan inte hållas ansvariga om du glömmer att ta din medicin, tar fel medicin, tar fel medicin
vid fel tid på dagen eller någon kombination av dessa händelser.

För att registrera din TabTime vibrerande alarmklocka för kostnadsfri 12
månaders garanti, vänligen besök:

www.tabtime.com/register


