
قابلیت های اضافی و تنظیمات

 .درپوش را باز کنید برای دسترسی به قابلیت های اضافی و تنظیمات، .1

را فشار بدهید.« خیر»وقتی از شما سوال می شود، مجددا پر می کنید،  .2

 پایین استفاده کنید. پیکان هایبرای عقب و جلو رفتن بین صفحات، از  .3

 .درپوش را جایگزین کنیدوقتی تمام شد،  .4

 تغییر زمان دارو)ها(

برنامه را روی صفحه ویرایش دکمه  -

 فشار دهید. زمانی دارو
برای تغییر/افزودن زمان جدید دارو ها،  -

 را اجرا کنید. راهنمای روی صفحه

 حالت بر حسب نیاز

بروید بیشتر قسمت تنظیماتبه  -

 را فشار دهید ویرایش -

و  فعالبروید یا  بر حسب نیاز حالت به -

را تنظیم کنید غیر فعال

صدای زنگ هشدار
-
بروید تنظیمات بیشتربه  
-
 را فشار بدهید ویرایش 
- 

را تنظیم کنیدصدا ، + یا – فشردنبا 

توقف دستگاه
- 

بروید تنظیمات بیشترقسمت ه ب  -
-  را فشار دهید ویرایش 
و  فعالبروید یا توقف جعبه قرص  به 

 را تنظیم کنید غیر فعال

 توزیع زودهنگام
ساعت زودتر 8توزیع تا  -

بروید بیشترتنظیمات قسمت ه ب 
-

  را فشار دهید ویرایش 

را  غیر فعالو  فعالبروید یا  توزیع زودهنگام به

 تنظیم کنید

 توزیع دیرهنگام
   -

دیرترساعت  2توزیع تا   -

بروید تنظیمات بیشترقسمت ه ب 
-

  را فشار دهید ویرایش 
-

را تنظیم کنید غیر فعالو  فعالبروید یا  هنگامتوزیع دیر به 
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 شروع

را به برق  Dose Flipبا کابل تعبیه شده، 

 متصل کنید.

آن را به جز زمانی که در سفر هستید، 

 به برق متصل کنید

برای تعیین برنامه زمانی داروها، راهنمای 

 روی صفحه را اجرا کنید

اینکه صفحه لمسی کار کند، فقط کافیست برای 

 کمی فشار دهید

درپوش را پس از تعیین برنامه زمانی داروها، 

 بردارید تا شروع به پر کردن داروها کنید

با اجرای انیمیشن روی صفحه، داروها را در جای 

 صحیح قرار دهید

وقتی داروها را گذاشتید، درپوش را دوباره 

 محکم کنید!

جعبه هنگامی که وقت مصرف داروهایتان رسید، 

قرض را برگردانید روی یک فنجان یا روی کف 

 دستتان
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