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Disse instruksjonene er nøye utarbeidet, men hvis du finner informasjon som 
er unøyaktig, ber vi om at du informerer oss direkte, slik at vi kan rette opp 
eventuelle uoverensstemmelser så raskt som mulig. 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i disse instruksjonene, for å 
reflektere den videre utviklingen av produktet.

Varemerker som er sitert og illustrert i denne brukerveiledningen, er registrert 
og beskyttet av sine respektive eiere.

Reproduksjon, oversettelse og duplisering i enhver form - selv forkortet - 
krever skriftlig samtykke fra produsenten. Denne brukerveiledningen er under 
versjonshåndtering av Innospense BV. 

Dok.nr: D001-201105-A © 2011 Innospense BV 

For mer informasjon, kan du kontakte produsenten direkte på følgende 
adresse: 

Innospense BV. 
Post box 10643 
2521 AL The Hague 
Nederland 
E-post: info@innospense.com 
Web: http://www.innospense.com 

Reklamasjoner, tilbakemeldinger og forslag 
Hvis du har en klage, tilbakemeldinger eller et forslag, kan du sende en e-post 
til: feedback@innospense.com

Kontaktinformasjon til produsenten 
Innospense

Medido Connected er en elektronisk dispenser som er designet for å frigjøre 
forhåndspakket medisin til forhåndsprogrammerte tider. Dispenseren er egnet 
for konsumentbruk. 

Denne brukerveiledningen er utviklet i samsvar med de europeiske EMC- og 
LVD-direktivene. 

For å unngå skade på Medido Connected, eller skade på deg selv eller andre, 
må du lese følgende sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet. 
Disse instruksjonene er en del av produktet. Oppbevar disse 
sikkerhetsanvisningene på et sted der alle som bruker produktet kan lese 
dem. 

Sikkerhetsanvisningene i denne delen, angis med følgende piktogram:

Symboler
For å unngå skade på Medido Connected, eller skade på deg selv eller andre, 
må du lese følgende sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet. 

Dette symbolet betyr: ADVARSEL: Les veiledningene før 
bruk. 
Advarsler er merket med ADVARSEL-symbolet som vist her. 
Advarselen trekke brukerens oppmerksomhet til potensielle 
hendelser med pasienten eller brukeren.

Dette symbolet betyr: MERK! 
Merknadene trekke brukerens oppmerksomhet til den omsorg 
som er nødvendig for å opprettholde sikkerheten og effektiviteten 
av Medido Connected.

Viktig informasjon for din sikkerhet
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NONO •  Ikke ta enheten fra hverandre. Kontakt med interne deler kan føre 
til skader. I tilfelle av en mangel, kan produktet bare repareres av 
Innospense eller av autoriserte Innospense-agenter. 

•  Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan forstyrre Medido 
Connected. 

•  I samsvar med sitt tiltenkte bruk, kan Medido Connected ikke være 
knyttet til eller brukes sammen med andre medisinske hjelpemidler, 
med mindre annet er tydelig angitt av produsenten.

De grafiske symbolene som benyttes, er beskrevet nedenfor. 

Symbol Forklaring
Advarsel 

OBS! 

Les brukerveiledningen

40

5

Temperaturområde 

Produksjonsdato (år/måned) 

Produsent 

Tenk på avfallsforskrifter

CE-merkingen bekrefter at et produkt har møtt EUs 
krav til brukersikkerhet, helse og miljø. 

Federal Communications Commission (FCC) er et 
uavhengig byrå av myndighetene i USA.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Laserprodukt, klasse 1 

REF Artikkelnummer 

SN Serienummer 

IMEI International Mobile Equipment Identity

Advarsler

•  Bruk kun den medleverte strømforsyningen. Andre typer 
strømforsyninger kan skade enheten. 

•  Kontroller kablene og adapteren før du slår på enheten. I tilfelle 
skade, må de erstattes av Innospense eller av autoriserte agenter 
for Innospense. 

•  Plasser dispenseren på et jevnt og stabilt underlag.

•  Unngå at direkte sollys kommer inn i utløpsåpningen av 
dispenseren, da dette kan påvirke enhetens ytelse.

•  Medido Connected skal ikke stables med eller plasseres opp mot 
annet utstyr. Hvis det er nødvendig å benytte dispenseren på et 
trangt område eller hvis enheten er stablet, må Medido Connecteds 
funksjon først kontrolleres slik at den fungerer skikkelig. 

•  Ikke plasser enheten på en varmekilde (for eksempel en ovn) eller 
i direkte sollys. Effekten av medisiner kan reduseres dersom den 
utsettes for sterk varme. 

•  Oppbevar enheten utenfor barns rekkevidde. Hvis denne advarselen 
ikke blir tatt hensyn til, kan det føre til skader.

•  Hold enheten borte fra varme eller åpen flamme, brennbare væsker 
eller gasser og eksplosive atmosfærer. 

•  Reparasjoner eller modifikasjoner kan kun utføres av Innospense 
eller av autoriserte Innospense-agenter.

Viktig informasjon for din sikkerhet Viktig informasjon for din sikkerhet
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NONO EMC

Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetisk stråling
Medido Connected er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller 
brukeren av Medido Connected skal påse at den brukes i et slikt miljø.

Utslippstester Samsvar Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp 
CISPR 11

Gruppe 2 Medido Connected må avgi elektromagnetisk energi 
for å utføre sine tiltenkte funksjoner. Nærliggende 
elektronisk utstyr kan påvirkes.

Medido Connected bruker bare RF-energi for sine 
interne funksjoner. Derfor er utslippene fra energien 
som brukes lav, og det er ikke sannsynlig at de skal 
kunne forårsake forstyrrelser for elektronisk utstyr i 
nærheten.

RF-utslipp 
CISPR 11

Klasse B Medido Connected er egnet for bruk i alle lokaler, 
inkludert boliger og bygninger som er direkte koblet 
til offentlig lavspenningsnettet som forsyner bygninger 
som brukes til boligformål.

Harmonisk støy
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spenningsvariasjoner/
flimmerutslipp
IEC 61000-3-3

Samsvarer

Dersom ikke annet fremgår av transportdokumenter, er Medido Connected 
egnet for bruk i følgende miljøomgivelser og -forhold: 

• Driftstemperatur 5 °C (41 °F) til 40 °C (104 °F). •

• Relativ luftfuktighet 20 % til 80 %. 

• Unngå bruk i nærvær av skadelige gasser. 

• Maksimal driftshøyde: 2000 m (6500 ft). 

• Ikke plasser på eller i nærheten av varmekilder. 

• Plasser aldri utløpsåpningen i direkte sollys (se (N) på side 20). 

• Sørg for at rommet er tilstrekkelig ventilert.

Viktig informasjon for din sikkerhet Elektromagnetiske forstyrrelser
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NONO Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet

Medido Connected er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller 
brukeren av Medido Connected skal påse at den brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest Testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø – veiledning

Ledet RF
IEC 61000-4-6

Utstrålt RF
IEC 61000-4-3

3 Veff
150 kHz til
80 MHz

3 V/m
80 MHz til
2,5 GHz

3 V

3 V/m

Bærbart og mobilt RF-
kommunikasjonsutstyr skal ikke 
brukes nærmere noen del av Medido 
Connected, inkludert kabler, enn den 
anbefalte avstanden beregnet ut fra 
ligningen som gjelder frekvensen til 
senderen.

Anbefalt avstand:
d=1.17 √ P

d=1.17 √ P 80 MHz til 800 MHz 

d=2.33 √ P 800 MHz til 2,5 GHz 

hvor P er maksimal utgangseffekt 
for senderen i watt (W) i henhold til 
produsenten av senderen, og d er 
den anbefalte avstanden i meter (m). 
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som 
bestemmes av en elektromagnetisk 
stedsundersøkelse, skal a) være 
mindre enn samsvarsnivået i hvert 
frekvensområde b) interferens kan 
oppstå i nærheten av utstyr merket 
med følgende symbol:

Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet – forts.

Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet

Medido Connected er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller 
brukeren av Medido Connected skal påse at den brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest Testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø – 
veiledning

Elektrostatisk
utladning (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV luft

±6 kV kontakt
±8 kV luft

Gulv bør være av tre, 
betong eller keramiske 
fliser. Hvis gulvet er dekket 
med syntetisk materiale, 
bør den relative fuktigheten 
være minst 30 %.

Elektrisk rask
transient
IEC 61000-4-4

±2 kV for kraft
forsyningslinjer
±1 kV for
inn/ut-linjer

±2 kV for kraft
forsyningslinjer
±1 kV for
inn/ut-linjer

Strømforsyningskvaliteten 
skal være som i et 
typisk kommersielt eller 
sykehusmiljø eller et 
bomiljø.

Spenningsbølge
IEC 61000-4-5

± 1 kV differensial
modus
± 2 kV felles
modus

± 1 kV differensial
modus
± 2 kV felles
modus

Strømforsyningskvaliteten 
skal være som i et 
typisk kommersielt eller 
sykehusmiljø eller et 
bomiljø.

Spenningsfall, korte 
avbrudd og  
 
spenningsvariasjoner i 
strømforsyningen IEC 
61000-4-11

<5 % UT
(>95 % fall i UT)
i 0,5 sykluser
40 % UT
(60 % fall i UT) i
5 sykluser
70 % UT
(30 % fall i UT) i
25 sykluser
<5 % UT
(>95 % fall i UT)
i 5 sek.

<5 % UT
(>95 % fall i UT)
i 0,5 sykluser
40 % UT
(60 % fall i UT) i
5 sykluser
70 % UT
(30 % fall i UT) i
25 sykluser
<5 % UT
(>95 % fall i UT)
i 5 sek.

Strømforsyningskvaliteten 
skal være som i et 
typisk kommersielt eller 
sykehusmiljø eller et 
bomiljø. Hvis brukeren av 
Medido Connected krever 
kontinuerlig drift under 
strømbrudd, anbefales det 
at Medido Connected får 
strøm fra en avbruddsfri 
strømforsyning eller et 
batteri.

Strømfrekvens
(50/60 Hz) magnetfelt
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magnetfeltverdiene skal 
være på nivåer som er 
karakteristiske for en 
typisk plassering i et 
typisk kommersielt eller 
sykehusmiljø eller et 
bomiljø.

Merk: UT er vekselstrømspenningen før testnivået.
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NONO Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet
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NONO Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og 
Medido Connected
Medido Connected er beregnet for bruk i et miljø der utstrålte RF-forstyrrelser blir kontrollert. Kunden eller 
brukeren av Medido Connected kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde en 
minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og Medido Connected 
som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyr.

Dokumentert maksimal 
utgangseffekt på 

senderen (W)

Avstand etter senderfrekvens (m)

150 kHz til 80 MHz
d=1.17 √ P

80 MHz til 800 MHz
d=1.17 √ P

800 MHz til 2,5 GHz
d=2.33 √ P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,38

100 11,70 11,70 23,33

For sendere med en maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt separasjonsavstand 
d i meter (m) bestemmes ved hjelp av formelen for frekvensen av senderen, der P er maksimal utgangseffekt 
i watt (W) ifølge produsenten av senderen.

Merknader:
(1)   Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
(2)   Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon 

og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.

Merknader:
(1) Ved 80 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet.

(2) Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og 
refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.

a   Feltstyrken fra faste sendere, som basestasjoner for radio (mobil / trådløs) og landmobilradioer, 
amatørradio, AM og FM-radiosendinger og TV-sendinger kan ikke forutsies teoretisk med nøyaktighet. 
For å vurdere det elektromagnetiske miljøet på grunn av faste RF-sendere, bør en elektromagnetisk 
undersøkelse vurderes. Hvis den målte feltstyrken på stedet der Medido Connected brukes overskrider 
det gjeldende RF-samsvarsnivået ovenfor, bør Medido Connected observeres for å bekrefte normal 
drift. Ved unormal ytelse kan ytterligere tiltak være nødvendig, for eksempel å snu eller flytte Medido 
Connected.

b   Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrken være mindre enn 3 V / m.

Elektromagnetiske forstyrrelser Elektromagnetiske forstyrrelser
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NONO
Strømforsyning og størrelser:
- Inngangseffekt, adapter:  100/-240 V(AC)
- Frekvens:  50Hz til 60Hz
- Utgangseffekt:  18V DC 1A
- Høyde:  170 mm
- Bredde:  140 mm
- Lengde:  225 mm

Kommunikasjon: 
- GPRS-modul for internettilkobling. Dispenseren fungerer helt selvstendig: 
ingen tiltak må gjøres for installasjon. 
- Bluetooth-modul for kommunikasjon med tilleggsutstyr. 

Egenskaper: 
- LCD-skjerm med bakbelysning. 
- Strekkodeleser for identifikasjon av medisinposer. 
- Back-up-batteri (minimum 24 timer). 
- Mekanisk lås. 

Transport og skjæreenhet: 
- Helautomatisk frislipp av medisinposer. 
- Skjæremekanisme for å lage skår eller skjære av medisinposer. 

Miljø: 
• Driftstemperatur 5 °C (41 °F) til 40 °C (104 °F). 
• Relativ luftfuktighet 20 % til 80 %. 
• Maksimal driftshøyde: 2000 m (6500 ft).

 

Sikkerhet

Sikkerhet og samsvar Tekniske spesifikasjoner

Sikkerhet

Den elektroniske medisindispenseren er i samsvar med de grunnleggende 
kravene idirektivene: 2006/95/EG (LVD) og 2004/108/EC (EMC)

Produktet er merket med  

Dispenseren oppfyller standardene i henhold til:
EN 60950-1 (2006) + A11 (2009) + A10 (2010)
EN 61000-6-1 (2007)

Direktiv om medisinsk utstyr
Ifølge EUs regelverk er dette produktet ikke en medisinsk enhet og kan 
ikke markedsføres som dette. Dispenseren er en elektronisk enhet for 
hjemmebruk. 

Selv om det ikke er nødvendig, har Innospense testet dispenseren som det 
var en medisinsk enhet, og det er i samsvar med de grunnleggende kravene i 
direktivene: 93/42/EEC, 2007/47/EC (MDD), 2004/108/EC, 99/5/EC.

Dispenseren oppfyller standardene i henhold til:
EN 60601-1:2006
EN 60601-1-2:2007, klasse B og ikke livsstøttende
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
EN 60825-1:2007

MERK: Dispenseren er ikke et medisinsk klasse 1-enhet i henhold til EUs 
regelverk.
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Les brukerveiledningen

Generell beskrivelse av dispenser
Figur 1:

A) På/av-bryter
B) Adaptertilkobling
C) Lås
D) OK-knapp 
E) FREMOVER-knapp 
F) TILBAKE-knapp 
G) MENY-knapp 
H) Indikasjonslys 
I)  Beholderskuff 
J) Glidebryter for spenningsutløser 
K) Transportskuff 
L) Inngangsåpning 
M) Styreskinne 
N) Utløpsåpning

O) Adapterplugg 
P) Adapter 
Q) Skjerm
R) Skjæremekanisme
S) Laservindu 
T) Deksel
U) Seriell-USB-port (for installering)
V) Tilbakestillingsknapp (for 
installering) 
W) Utløpsbeskyttelse 
X) Nøkkel
Y) Utløserknapp
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NONO

Brukerveiledning Brukerveiledning

Sikkerhetsadvarsel 

Laservindu
Unngå direkte øyekontakt med laseren. Denne enheten bruker 
en Klasse 1-laser som ikke er farlige for det blotte øye på grunn 
av sin lave kraft. Laseren er plassert slik at lyset ikke når øynene 
under normalt bruk.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Skjæremekanisme 
For å unngå ev. skade, anbefaler vi sterkt at du unngår å 
sette fingeren, hånden eller noen annen del av kroppen inn 
utløpsåpningen på dispenseren. Skjæremekanismen som kan 
forårsake skade, finnes her. 
Sett alltid utløpsbeskyttelsen (W) på plass (som vist på side 22) 
for å begrense tilgangen til skjæremekanismen.

Forberedelser
Ta dispenseren ut av emballasjen, og plassere den på et stabilt underlag. 
Delene nedenfor forklarer hvordan du trinnvis konfigurerer dispenseren for 
bruk. Les denne bruksanvisningen nøye.

Installere utløpsbeskyttelsen (W)
Før du tar enheten i bruk, skal du alltid installere utløpsbeskyttelsen på 
dispenseren. Dette gjøres som følger: 

1. Sett inn en av utstikkerne i utløpsåpningen i vinkel.

2. Klem utløpsbeskyttelsen litt sammen mellom pekefingeren og tommelen 
slik at den andre spissen også kan settes inn i utløpsåpningen. 

3. Skyv utløpsbeskyttelsen så langt i utløpet som mulig til den klikker 
forsvarlig på plass. 

4. Utløpsbeskyttelsen er nå installert.
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NONO Koble Medido til strømnettet
Følg fremgangsmåten nedenfor for å koble til Medido til strømnettet. 

1. Sett pluggen fra adapter (O) inn i koblingen på dispenseren (B);

2. Sett adapteren(P) i stikkontakten.

3. Medido er nå koblet til strømnettet.

Brukerveiledning Brukerveiledning

Bruke låsen (C)
Dekselet (T) på dispenseren kan låses med den medleverte nøkkelen (X) slik 
at medisinen ikke er tilgjengelig for andre. For å låse dispenseren setter du 
nøkkelen i nøkkelhullet. Vri nøkkelen 90 grader motsols og trekk den ut av 
låsen. Dispenseren er nå låst. 
For å låse opp dispenseren setter du nøkkelen i nøkkelhullet. Vri nøkkelen 
90 grader medsols og trekk den ut av låsen. Forsiden av dispenseren kan nå 
åpnes.
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NONO Fjerne og installere styreskinnen (M)
Styreskinnen gjør det mulig å bruke alle typer medisinposer som er tilgjengelig 
på markedet. Om styreskinnen er nødvendig, avhenger av dimensjonene på 
medisinposen du bruker. 

1. Styreskinnen må brukes med poser som er smalere enn 72 mm.

2. Styreskinnen trenger ikke å brukes med poser som er bredere enn 
72 mm. 

72 mm

Hvis bredden på posen passer innenfor denne grå stripen, må styreskinnen 

brukes.

I de fleste tilfeller vil installatøren ha valgt riktig konfigurasjon for deg. 
I tvilstilfeller kan du kontakte kundetjeneste eller helsepersonale. 

Brukerveiledning Brukerveiledning

Installere styreskinnen: 
1.  Åpne dekselet (T) ved å løfte den grå kanten på forsiden.

2.  Trykk med begge tomlene på de to utløserknappene (Y) for å låse 
opp topphuset. Mens du holder utløserknappen nedtrykt med en 
tommel, bruke den andre hånden til å løfte opp topphuset.
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NONO
3.  Sett inn styreskinnen med en liten vinkel inn i materen på dispenseren. 

4.  Skyv først den bakre delen av styreskinnen inn i hullet.

 

 

 
 

Brukerveiledning Brukerveiledning

5.  Trykk ned framdelen av styreskinnen 
til den låses på plass med et klikk.

6.  Steng topphuset ved å trykke de hevede delene til det låses på plass 
med et tydelig klikk.

7.  Sjekk fra utsiden at styreskinnen er plassert korrekt vertikalt. Hvis 
dette ikke er tilfelle, kan du gjenta instruksjonene fra trinn 2 for å 
plassere den riktig. 

8. Styreskinnen er nå på plass.
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NONO
Fjerne styreskinnen: 

1.  Trykk med begge tomlene på de to utløserknappene (Y) for å låse 
opp topphuset. Mens du holder utløserknappen nedtrykt med en 
tommel, bruke den andre hånden til å løfte opp topphuset.

   

2.   Bruk et flatt skrujern mellom klipskroken på styreskinnen og den 
vertikale kanten på poseskinnen.

3.  Vri skrujernet forsiktig til siden for å få klipskroken til å slippe 
poseskinnen.

4.  Når klipskroken er fri kan du fjerne styreskinnen fra dispenseren. 

Brukerveiledning Brukerveiledning

Beholderskuffen
Beholderskuffen er utformet for fange medisinen. Du kan bruke den som 
ønsket. Trinnene nedenfor forklarer hvordan du trekker skuffen inne og ut. 

Trekke ut skuffen i nederste posisjon (posisjon 1) 

1. Plasser en hånd på toppen av dispenseren. 

2.  Plass tommelen i hakket på beholderskuffen og fingrene mot bunnen av 
skuffen. 

3. Bruk tommelen for å trekke beholderskuffen utover.
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NONO
Skyve inn beholderskuffen 

1. Plasser en hånd på toppen av dispenseren. 

2. Bruk tommelen for å trykke beholderskuffen inn. 

3. Trykk på den øverste kanten slik at beholderskuffen trykkes helt inn.

Brukerveiledning Brukerveiledning

Trekke ut skuffen i nederste posisjon (posisjon 2) 

I de fleste tilfeller kan beholderskuffen plasseres øverst. Vi anbefaler dette hvis 
mulig. Følg trinnene nedenfor for å plassere beholderskuffen øverst. 

1.  Trekk ut beholderskuffen som beskrevet under 'trekke ut 
beholderskuffen':

2. Skyv deretter beholderskuffen delvis tilbake.

3. Flytt beholderskuffen i retning av pilen til den ikke kommer lenger.

4.  Deretter trekker du ut beholderskuffen igjen i pilens retning til du hører et 
klikk.
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NONO
Skyve beholderskuffen inn igjen fra øverste posisjon 

1. Plasser en hånd på toppen av dispenseren. 

2. Løft beholderskuffen litt til du kjenner at du kan skyve den tilbake. 

3. Skyv beholderskuffen helt ned til den stopper. 

4. Trykk beholderskuffen inn. 

5. Trykk på den øverste kanten slik at beholderskuffen trykkes helt inn.

Brukerveiledning Brukerveiledning

Sett på apparatet
Nå som du har fullført klargjøringstrinnene, kan dispenseren slås på. Følg 
fremgangsmåten nedenfor: 

1.  Slå på dispenseren ved å skyve den oransje-gule på/av-knappen (A) 
mot tegnet '-'.

OBS: Dispenseren vil nå gå gjennom følgende rutine: Følgende 
tekst vises på skjermen: 

• «Oppstartsprosedyre, vennligst vent.» 
• «Kobler til server» 

Under oppstartsprosessen blinker indikasjonslyset grønt og blått.
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NONO
2.  Etter oppstartsprosessen, vil dispenseren be om følgende: 

• «Laste ukeskjemaet?»

Medication
alarm

15-12-10
16:32:10

Startup procedure
Patience pleace!

Connectng with
server

Load week 
 schedule?

OBS: Når nye medisiner blir lastet inn i dispenseren,  trykk 
på OK-knappen (D). Dispenseren laster ukeskjemaet, og 
teksten «Ukeskjema lastet» vises på skjermen. 

Hvis du IKKE har lastet medisiner kan du ignorere dette 
spørsmålet. I dette tilfellet, vent i ett minutt, hvoretter 
dispenseren avslutter oppstartsprosessen. 

3.  Indikasjonslyset blir grønt, og dispenser er nå klar til bruk.

Brukerveiledning Brukerveiledning

Forklaring av forskjellige farger på indikasjonslyset (F)
1. Grønt: I normal situasjon blir lyset grønt. Dette betyr at dispenseren er 
koblet til serveren. Det angitte ukeprogrammet utføres. 

2. Rødt lys blinker + hørbar alarm: Det er på tide å ta medisinen. Trykk 
på OK-knappen (D) så blir medisinen delt ut. 

3. Gult/grønt blinkende lys: Du har hoppet over en medisineringsalarm. 
For å fortsatt kunne ta medisiner, hold OK-knappen inne i fire sekunder til 
du hører to pipesignaler. Slipp OK-knappen hvoretter glemt medisinering 
frigis. 

4. Blått lys blinker: Kommunikasjon pågår mellom dispenser og server. 
Dette er en normal driftssituasjon. Hvis dette fortsetter i mer enn 15 
minutter, slå dispenseren av og på igjen med gul-oransje på/av-bryter (A) 
på siden. Hvis dette ikke løser problemet kan du kontakte kundetjeneste 
eller omsorgsyter. 

5. Rødt: Dispenser kan ikke opprette en tilkobling til serveren. Hvis dette 
fortsetter i mer enn 10 minutter, slå dispenseren av og på igjen med gul-
oransje på/av-bryter (A) på siden. Hvis dette ikke løser problemet kan du 
kontakte kundetjeneste eller omsorgsyteren.
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NONO Skjermforklaring (Q)
Skjermen viser følgende standardmeldinger: 
1. Dato og tidspunkt 
2. Neste alarm 
3. Alarmmeldinger 
4. Bortsett fra tekst vises også signalstyrken for GSM-nettverket via stolper 
øverst på skjermen. 

Hel stolpe angir 100 % signalstyrke, en halv stolpe betyr 50 % signalstyrke. 
Dispenseren vil fungere når denne tilkoblingen er gjort. Signalstyrke på minst 
40-50 % anbefales. Ved lavere signalstyrke kan du kontakte kundetjeneste 
eller leverandøren (se 'Kontaktinformasjon' på side 3). Det kan være nyttig å 
installere en annen dispenser. 

1.

Medication
alarm

15-12-10
16:32:10

Startup procedure
Patience pleace!

Connectng with
server

Load week 
 schedule?

2.

Plug in to electrical 15-12-10

Next alarm
at: 13:00

Startup procedure
Patience pleace!

Connectng with
server

Load week 
 schedule?

 

3.

Medication
alarm

15-12-10
16:32:10

at: 13:00

Startup procedure
Patience pleace!

Connectng with
server

Load week 
 schedule?

4.

Next alarm
at: 13:00

Startup procedure
Patience pleace!

Brukerveiledning Brukerveiledning

Endre innstillinger 

Det er mulig å endre de ulike innstillingene for dispenseren. Disse 
innstillingene kan endres eksternt ved hjelp av kundetjeneste eller din 
omsorgsyter. For å endre innstillingene kan du kontakte kundetjeneste eller 
leverandøren (se 'Kontaktinformasjon' på side 3). 

Følgende innstillinger kan endres: 

1. Alarmvolum. 
2. Alarmmelodi. 
3. Alarmvarighet + pauseøyeblikk under en alarmperiode. 
4. Snittlengde for delvis åpning av medisinposen. 
5. Nattmodus: Dispenserlysene slås av mellom 22.00 og 7.00. 
6. Økonomimodus: Lysene er alltid av, lysene slås bare på under en 
medisinalarm, eller når en knapp trykkes.
7. Andre skjermspråk 

2014-08-29 DAR_MA_EN_2_ID4_NO_V4.pdf    19



Medido Connected  37  38  Medido Connected

NONO Skjermforklaring (Q)
Skjermen viser følgende standardmeldinger: 
1. Dato og tidspunkt 
2. Neste alarm 
3. Alarmmeldinger 
4. Bortsett fra tekst vises også signalstyrken for GSM-nettverket via stolper 
øverst på skjermen. 

Hel stolpe angir 100 % signalstyrke, en halv stolpe betyr 50 % signalstyrke. 
Dispenseren vil fungere når denne tilkoblingen er gjort. Signalstyrke på minst 
40-50 % anbefales. Ved lavere signalstyrke kan du kontakte kundetjeneste 
eller leverandøren (se 'Kontaktinformasjon' på side 3). Det kan være nyttig å 
installere en annen dispenser. 

1.

Medication
alarm

15-12-10
16:32:10

Startup procedure
Patience pleace!

Connectng with
server

Load week 
 schedule?

2.

Plug in to electrical 15-12-10

Next alarm
at: 13:00

Startup procedure
Patience pleace!

Connectng with
server

Load week 
 schedule?

 

3.

Medication
alarm

15-12-10
16:32:10

at: 13:00

Startup procedure
Patience pleace!

Connectng with
server

Load week 
 schedule?

4.

Next alarm
at: 13:00

Startup procedure
Patience pleace!

Brukerveiledning Brukerveiledning

Endre innstillinger 

Det er mulig å endre de ulike innstillingene for dispenseren. Disse 
innstillingene kan endres eksternt ved hjelp av kundetjeneste eller din 
omsorgsyter. For å endre innstillingene kan du kontakte kundetjeneste eller 
leverandøren (se 'Kontaktinformasjon' på side 3). 

Følgende innstillinger kan endres: 

1. Alarmvolum. 
2. Alarmmelodi. 
3. Alarmvarighet + pauseøyeblikk under en alarmperiode. 
4. Snittlengde for delvis åpning av medisinposen. 
5. Nattmodus: Dispenserlysene slås av mellom 22.00 og 7.00. 
6. Økonomimodus: Lysene er alltid av, lysene slås bare på under en 
medisinalarm, eller når en knapp trykkes.
7. Andre skjermspråk 

2014-08-29 DAR_MA_EN_2_ID4_NO_V4.pdf    19



Medido Connected  39  40  Medido Connected

NONO Rengjøring av dispenseren

Rengjøringstrinn:

1. Steng av dispenseren. 

2. Trekk ut støpselet fra stikkontakten. 

3. Tørk forsiktig innsiden og utsiden med en veldig lett fuktet klut. 

4. Koble til strømmen igjen. 

5. Slå dispenseren på igjen og vent til indikasjonslyset blir grønt.

OBS: Forholdsregler 

Husk at dispenseren ikke kan frigjøre medisiner når den er slått 
av. Hvis dispenseren indikerer at det vil være en medisinalarm 
snart, vent med å gjøre rengjøre den til alarmøyeblikket har 
passert.

Brukerveiledning Brukerveiledning

Strømbrudd 
Medido Connected er en elektrisk enhet og trenger strøm for å 
fungere. Normalt er dispenseren koblet til det vanlige strømnettet og 
vil fungere uten problemer. Hvis du fjerner støpselet fra stikkontakten 
eller får et  strømbrudd i hjemmet, vil dispenseren fortsette å kjøre i 
24 timer via det innebygde beredskapsbatteriet*. Når dispenseren 
har gått på beredskapsbatteriet i 10 minutter, sendes en melding til 
serveren som du er tilkoblet. 

Så lenge dispenseren fortsetter å gå på beredskapsbatteriet, vil den gi 
et hørbart signal hver time. Du kan ha glemt å sette støpselet tilbake i 
stikkontakten. Skjermen viser: «Sett i kontakten.»

Plug in to electrical 
outlet

no program loaded Medication
alarm

15-12-10
16:32:10

Startup procedure
Patience pleace!

Connectng with
server

Load week 
 schedule?

  

*  Med et fulladet beredskapsbatteri. Hvis batteriet er tomt trenger det 
minst 24 timer å lade helt.

OBS: Forholdsregler 

Hvis strømbruddet varer lengre enn fire timer, anbefales 
det å fjerne medisiner fra enheten før beredskapsbatteriet 
går tomt. Følg trinnene i delen 'Fjerne medisiner' på 
side 49.
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NONO Medisinbruk
Rulle opp medisinposene  

Det er viktig at medisinposene er rullet opp skikkelig før de blir lagt i 
dispenseren. Medisinposene rulles opp som følger: 

1. Finn slutten av rullen.

2. Brett ca. 4 cm av den siste posen. Sørg for at teksten på posene er på 
utsiden av rullen.

± 4cm

= 4cm

± 4cm

± 4cm

= 4cm

= 4cm

Tekst utenfor 

3. Gjenta denne prosessen til du får en hel rull.

± 4cm

= 4cm

± 4cm

± 4cm

= 4cm

= 4cm

MERK: Sørg for at teksten på posene er på utsiden av 
rullen. Hvis det ikke er tilfelle må rullen rulles andre veien. 

4. Deretter ruller du opp resten av medisinposene eller multidoseremsen. 
Vi anbefaler at du strammer rullen ved jevne mellomrom. Dette gjør du 
enkelt ved å holde midten av rullen mellom pekefinger og tommel og 
trekke i enden av rullen med den andre hånden. Det gjør rullen strammere 
hver gang, noe som er nødvendig hvis rullen er veldig stor. 

5. Rullen er nå klar til å settes i dispenseren.

Brukerveiledning

Feil måte å rulle opp medisinposene  

De to vanligste måtene å rulle feil på, vises nedenfor. Pass alltid på at remsen 
av poser er rullet opp på riktig måte som vist på forrige side.

Eksempel 1: De første brettene er for små (mindre enn 4 cm). Dette gjør roll 
for stram på midten, noe som kan føre til problemer med frigjøringen.

= 4cm

± 4cm

= 4cm

= 4cm

Eksempel 2: Når du starter å rulle dannes det en «klump» etter at en 4 cm rull 
er dannet. Denne «klumpen» kan føre til problemer under frigjøring. 

= 4cm

± 4cm

± 4cm

= 4cm

= 4cm

Brukerveiledning
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Fylle på medisin  

Hvis dispenseren er slått av, må du slå den på først (se 'Slå på dispenseren' 
på side 34). Vent til dispenseren er klar til bruk etter at du har slått den på. 
Dispenseren er klar til bruk når indikasjonslyset blir grønt, og klokkeslett og 
dato vises på skjermen. Medisinen fylles på som følger: 

1. Lås opp (hvis låst). 

2. Åpne dekselet (T) ved å løfte den grå kanten på forsiden. 

3. Plasser medisinrullen i dispenseren.

4. Ta den første posen fra rullen og plasser den i transportsporet.

5.  Plasser posen i ved innmatningsåpningen (L) til den kommer opp til et 
merkbart stopp.

Brukerveiledning Brukerveiledning

OBS: Teksten på posen må være synlig på oversiden, 
og forseglingskanten må være plassert på den venstre 
siden (se figuren nedenfor).

6.  Trykk på FREMOVER-knappen (E). Posen blir plukket opp og 
transportert. Transporten stopper av seg selv, og to pipetoner høres. 
Posen blir deretter automatisk plassert riktig, og du kan slippe 
FREMOVER-knappen (E).

TIPS: Hvis posen ikke blir plukket opp av dispenseren, kan du gi posen 
et «dytt» i lasteretningen mens du holder FREMOVER-knappen (E) inne.
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Brukerveiledning Brukerveiledning

7. Trykk på MENY-knappen (G). 

8. Følgende vises på skjermen: «Ukeskjemaet er lastet»

9.  Trykk på OK-knappen (D). Ukeplanen lastes. Etter et par sekunder vises 
følgende på skjermen: «Laste ukeskjemaet?»

10. Lukk dekselet. 

11. Lås ev. dispenseren igjen. 

12. Nå er dispenseren klar til å frigjøre medisiner.

Frigjøring av medisiner  

Tiden for frigjøring av medisiner, programmeres eksternt av 
medisinleverandøren, f.eks. apoteket. Dispenseren angir på skjermen (R) 
når medisinen vil bli frigitt neste gang. Det er mulig at du tar andre medisiner 
som ikke er fordeles via dispenseren. En alarm kan settes for medisinen som 
er i multidoseposene. Skjermen viser hvilke medisiner du må ta. Medisinene 
varsler som følger: 

1.  Når tiden er inne til å ta medisinen, vil dispenser gi en alarm og 
indikasjonslyset blinker rødt. Skjermen viser teksten «Medisinalarm». 

2. Trykk på OK-knappen (D).

Medication
alarm

OBS: Trinn tre gjelder bare når medisinen faktisk frigis. 
Gå til trinn 5 hvis påminnelsen for dine «andre medisiner» 
vises på skjermen. 

3.  Medisinene frigis av dispenseren. 

•  Skjermen vises teksten: «Frigjør X poser, vennligst vent!»  
(X = antall poser som frigis). 

• Posen skjæres først halvveis. 

• Posen skjæres deretter helt av. 

MERK: Vent alltid til posen er helt avskjært. Ikke ta tak i 
posen tidligere fordi dette kan forstyrre frigivelsen.

4.  Hvis medisinen frigis riktig, vises følgende melding på skjermen: «Ta 
medisinen.» 

5.  Ta medisinen som er frigitt, eller annen medisin som angitt på 
skjermen i henhold til instruksjonene.
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Brukerveiledning Brukerveiledning

7. Trykk på MENY-knappen (G). 

8. Følgende vises på skjermen: «Ukeskjemaet er lastet»

9.  Trykk på OK-knappen (D). Ukeplanen lastes. Etter et par sekunder vises 
følgende på skjermen: «Laste ukeskjemaet?»

10. Lukk dekselet. 

11. Lås ev. dispenseren igjen. 

12. Nå er dispenseren klar til å frigjøre medisiner.

Frigjøring av medisiner  

Tiden for frigjøring av medisiner, programmeres eksternt av 
medisinleverandøren, f.eks. apoteket. Dispenseren angir på skjermen (R) 
når medisinen vil bli frigitt neste gang. Det er mulig at du tar andre medisiner 
som ikke er fordeles via dispenseren. En alarm kan settes for medisinen som 
er i multidoseposene. Skjermen viser hvilke medisiner du må ta. Medisinene 
varsler som følger: 

1.  Når tiden er inne til å ta medisinen, vil dispenser gi en alarm og 
indikasjonslyset blinker rødt. Skjermen viser teksten «Medisinalarm». 

2. Trykk på OK-knappen (D).

Medication
alarm

OBS: Trinn tre gjelder bare når medisinen faktisk frigis. 
Gå til trinn 5 hvis påminnelsen for dine «andre medisiner» 
vises på skjermen. 

3.  Medisinene frigis av dispenseren. 

•  Skjermen vises teksten: «Frigjør X poser, vennligst vent!»  
(X = antall poser som frigis). 

• Posen skjæres først halvveis. 

• Posen skjæres deretter helt av. 

MERK: Vent alltid til posen er helt avskjært. Ikke ta tak i 
posen tidligere fordi dette kan forstyrre frigivelsen.

4.  Hvis medisinen frigis riktig, vises følgende melding på skjermen: «Ta 
medisinen.» 

5.  Ta medisinen som er frigitt, eller annen medisin som angitt på 
skjermen i henhold til instruksjonene.
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Du kan bruke beholderskuffen til å ta medisinen som frigitt (se 
'Beholderskuffen' på side 30).

Tvinge fremtidige medisinfrigjørelser 

Det er mulig å tvinge utgivelsen av medisiner før en kommende planlagt 
frigjøring. Dette er hovedsakelig ment for ganger når du ikke kommer til å 
være hjemme ved en planlagt alarm. En fremtidig frigjøring gjøres som følger:  

1. Trykk på OK-knappen i fem sekunder til du hører et hørbart signal. Slipp 
deretter OK-knappen.

5 sec.

Medication
alarm

5 sek.

•  Følgende tekst vises: «Frigjør X poser, vennligst vent!» eller en tekst for 
annen medisin (i dette tilfellet, gå til trinn 3). 

• Posen skjæres først halvveis. 
• Posen skjæres deretter helt av. 

MERK: Vent alltid til posen er helt avskjært. Ikke ta tak i 
posen tidligere fordi dette kan forstyrre frigivelsen. 

2. Hvis medisinen er frigitt riktig, vises følgende melding på skjermen: 
«Ta medisinen.» Fordi du har tvunget en fremtidig frigivelse, kan du ta 
medisinen med deg for senere bruk. 

3. Ta medisinen til foreskrevet tid.

Prosessen ovenfor leverer én planlagt frigjøring om gangen. 
Gjenta fremgangsmåten ovenfor for å ta ut flere planlagte 
frigjøringer. 

 

OBS: Maksimumstiden som du kan ta ut fremtidig 
medisiner er definert på nettportalen.
Hvis denne er satt til 24 timer for eksempel, kan du bare ta ut 
din medisin for maksimalt 24 timer i forveien. For å ta ut mer 
medisin, kan du kontakte kundetjeneste eller leverandøren (se 
'Kontaktinformasjon' på side 3). De kan deretter eksternt aktivere 
en frigjøring for deg.

Brukerveiledning Brukerveiledning

2014-08-29 DAR_MA_EN_2_ID4_NO_V4.pdf    24



Medido Connected  47  48  Medido Connected

NONO
Du kan bruke beholderskuffen til å ta medisinen som frigitt (se 
'Beholderskuffen' på side 30).

Tvinge fremtidige medisinfrigjørelser 

Det er mulig å tvinge utgivelsen av medisiner før en kommende planlagt 
frigjøring. Dette er hovedsakelig ment for ganger når du ikke kommer til å 
være hjemme ved en planlagt alarm. En fremtidig frigjøring gjøres som følger:  

1. Trykk på OK-knappen i fem sekunder til du hører et hørbart signal. Slipp 
deretter OK-knappen.

5 sec.

Medication
alarm

5 sek.

•  Følgende tekst vises: «Frigjør X poser, vennligst vent!» eller en tekst for 
annen medisin (i dette tilfellet, gå til trinn 3). 

• Posen skjæres først halvveis. 
• Posen skjæres deretter helt av. 

MERK: Vent alltid til posen er helt avskjært. Ikke ta tak i 
posen tidligere fordi dette kan forstyrre frigivelsen. 

2. Hvis medisinen er frigitt riktig, vises følgende melding på skjermen: 
«Ta medisinen.» Fordi du har tvunget en fremtidig frigivelse, kan du ta 
medisinen med deg for senere bruk. 

3. Ta medisinen til foreskrevet tid.

Prosessen ovenfor leverer én planlagt frigjøring om gangen. 
Gjenta fremgangsmåten ovenfor for å ta ut flere planlagte 
frigjøringer. 

 

OBS: Maksimumstiden som du kan ta ut fremtidig 
medisiner er definert på nettportalen.
Hvis denne er satt til 24 timer for eksempel, kan du bare ta ut 
din medisin for maksimalt 24 timer i forveien. For å ta ut mer 
medisin, kan du kontakte kundetjeneste eller leverandøren (se 
'Kontaktinformasjon' på side 3). De kan deretter eksternt aktivere 
en frigjøring for deg.

Brukerveiledning Brukerveiledning
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Fjerne medisiner 

Hvis du skal på ferie for eksempel, vil du normalt la dispenseren være hjemme 
og ta medisinene med deg separat. Følg trinnene nedenfor for å fjerne 
medisinen fra dispenseren: 

1. Lås opp (hvis låst). 
2. Åpne dekselet ved å løfte den grå kanten på forsiden. 
3. Det finnes nå to alternativer for å fjerne medisinen:

Alternativ A: Manuell hurtigfrigjøring: Bruk tommelen til å trykke på 
glidebryter for spenningsutløser (J)  bakover mens du trekker posene ut av 
innmatningsåpningen (L). MERK: Fjæren på glidebryter for spenningsutløser 
er ganske sterk. Be om hjelp hvis du ikke klarer det selv.

4. Fjern hele rullen fra dispenseren. 

5. Lukk dekselet. 

6. Lås ev. dispenseren igjen.

Brukerveiledning Brukerveiledning

Alternativ B: Manuell fjerning av store ruller for vedlikehold: Trykk med 
begge tomlene på de to utløserknappene (Y) for å låse opp topphuset. Mens 
du holder utløserknappen nedtrykt med en tommel, bruke den andre hånden 
til å løfte opp topphuset.

   

7.  Du er nå i stand til fjerne hele rullen på en gang.

8.  Steng topphuset ved å trykke de hevede delene til det låses på plass 
med et tydelig klikk.

9. Lukk lokket.

10.  Lås ev. dispenseren igjen.

11.   Medisinen kan lastes på nytt når du kommer tilbake. Se 
«Medisinbruk» på side 41-45 for å sette rullen tilbake i dispenseren.
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NONO Serial-USB-port (W)
Denne porten brukes av installatøren for å programmere dispenseren og 
hente loggene. Koble aldri dispenseren til en annen enhet med mindre du blir 
spesifikt bedt om å gjøre det. 

Tilbakestillingsknapp (X)
Tilbakestillingsknappen brukes bare av installatøren ved installering av 
dispenseren. Tilbakestillingsknappen starter dispenseren på nytt. 

Problemløsing

Problem Løsning
1. Medisinene frigis ikke fra dispenseren. 1. Åpne dekselet ved å løfte den grå kanten på 

forsiden. 
2. Sjekk om det finnes medisin i dispenseren. 
> JA: Gå til 3 
> NEI: Ny medisin må lastes. 
3. Fjern hele rullen fra dispenseren og sett inn en ny. 
Se avsnittet «Medisinbruk» på side 41 for å fjerne og 
laste medisinene. Enda viktigere: Sikre at medisinen 
er lastet riktig.

2. Dispenseren starter ikke. 1. Kontroller at adapterpluggen (P) er koblet til 
adapterkontakten (O) på dispenseren. 
2. Kontroller at støpselet er koblet til stikkontakten. 
3. Hvis du har kontrollert punktene ovenfor, og 
dispenseren fremdeles ikke slår seg på, er det mulig 
at batteriet er dødt. Slå på dispenseren (bryteren A 
til '-') og la den på i ~5 minutter. Batteriet trenger litt 
tid til å lade. 
4. Deretter slår du av dispenseren igjen (bryteren A 
til "0") og deretter på igjen ('-') etter 10 sekunder. 
Dispenseren vil da starte opp igjen. 
5. Hvis problemet ikke forsvinner, kan du 
kontakte kundetjeneste eller leverandøren (se 
'Kontaktinformasjon' på side 3). 

3. Posene som frigjøres er helt åpne i toppen 
eller bunnen.

1. Fjern medisinen, riv av den halve posen fra rullen 
og last dispenseren igjen. Se avsnittet «Medisinbruk» 
på side 41 for å fjerne og laste medisinene. 
2. Hvis problemet ikke forsvinner, kan du 
kontakte kundetjeneste eller leverandøren (se 
'Kontaktinformasjon' på side 3). 

4. Fremtidig frigjøring fungerer ikke. 1. Du hører ikke en lyd og ingen medisiner er 
frigitt etter at du har trykket på OK-knappen i fem 
sekunder. 
2. Du har ikke tilgang til å ta ut fremtidige medisiner. 
Kontakt kundetjeneste eller leverandøren (se 
'Kontaktinformasjon' på side 3). De kan frigjøre 
medisiner for deg.

Brukerveiledning
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medisiner for deg.

Brukerveiledning
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Samsvarserklæring

Samsvarserklæring
Dok.nr: D003-201012-A
 
Medido Connected - Type: IMC-M103

Vi erklærer med eneansvar at ovennevnte produkt, som denne erklæringen 
gjelder, er i samsvar med de grunnleggende kravene i direktivene:  
2004/108/EC om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og 2006/95/EC  
om lavspenningsutstyr.

Produktet er merket med  

Utstedt av:  
Innospense BV.
Lulofsstraat 55-40
2521 AL Den Haag
Nederland 

 
Navn:   B.Timmermans

Signatur: 
Tittel Director R&D
Sted, dato:  Voorburg, 4. nov. 2011
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D.A.R.E. Consultancy 
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3447 GX  Woerden
Nederland
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  10C00884CRT01, 11C00890CRT01,   
  11C00890RPT01
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NONO Serial-USB-port (W)
Denne porten brukes av installatøren for å programmere dispenseren og 
hente loggene. Koble aldri dispenseren til en annen enhet med mindre du blir 
spesifikt bedt om å gjøre det. 

Tilbakestillingsknapp (X)
Tilbakestillingsknappen brukes bare av installatøren ved installering av 
dispenseren. Tilbakestillingsknappen starter dispenseren på nytt. 

Problemløsing

Problem Løsning
1. Medisinene frigis ikke fra dispenseren. 1. Åpne dekselet ved å løfte den grå kanten på 

forsiden. 
2. Sjekk om det finnes medisin i dispenseren. 
> JA: Gå til 3 
> NEI: Ny medisin må lastes. 
3. Fjern hele rullen fra dispenseren og sett inn en ny. 
Se avsnittet «Medisinbruk» på side 41 for å fjerne og 
laste medisinene. Enda viktigere: Sikre at medisinen 
er lastet riktig.

2. Dispenseren starter ikke. 1. Kontroller at adapterpluggen (P) er koblet til 
adapterkontakten (O) på dispenseren. 
2. Kontroller at støpselet er koblet til stikkontakten. 
3. Hvis du har kontrollert punktene ovenfor, og 
dispenseren fremdeles ikke slår seg på, er det mulig 
at batteriet er dødt. Slå på dispenseren (bryteren A 
til '-') og la den på i ~5 minutter. Batteriet trenger litt 
tid til å lade. 
4. Deretter slår du av dispenseren igjen (bryteren A 
til "0") og deretter på igjen ('-') etter 10 sekunder. 
Dispenseren vil da starte opp igjen. 
5. Hvis problemet ikke forsvinner, kan du 
kontakte kundetjeneste eller leverandøren (se 
'Kontaktinformasjon' på side 3). 

3. Posene som frigjøres er helt åpne i toppen 
eller bunnen.

1. Fjern medisinen, riv av den halve posen fra rullen 
og last dispenseren igjen. Se avsnittet «Medisinbruk» 
på side 41 for å fjerne og laste medisinene. 
2. Hvis problemet ikke forsvinner, kan du 
kontakte kundetjeneste eller leverandøren (se 
'Kontaktinformasjon' på side 3). 

4. Fremtidig frigjøring fungerer ikke. 1. Du hører ikke en lyd og ingen medisiner er 
frigitt etter at du har trykket på OK-knappen i fem 
sekunder. 
2. Du har ikke tilgang til å ta ut fremtidige medisiner. 
Kontakt kundetjeneste eller leverandøren (se 
'Kontaktinformasjon' på side 3). De kan frigjøre 
medisiner for deg.

Brukerveiledning
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