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הוראות בטיחות
שמור במקום מוצל וקריר	 
ניקוי במטלות לחה, ללא אלכוהול!	 
לשימוש מגיל 16 ומעלה	 
בזמן השימוש בדיספנסר, ריבוע הבחירה חייב 	 

להיות מופנה כלפי המשתמש
את המחסניות בלבד ניתן לשטוף במים/במדיח 	 

ולייבש היטב
מאריזתם 	  כדורים  להוציא  ואסור  במידה 

המקורית, ניתן לגזור סביב הכדור ולהכניס לתא 
המתאים באריזתו המקורית.

בכל הזדמנות, כאשר אתה פותח את הדיספנסר 	 
את  להעביר  עליך  הכדורים,  מצב  לבדיקת 

הלקיחה  זמני  סימון  של  התחתונה  הטבעת 
למצב "סגור" כדי למנוע נפילת כדורים.

/ לעקם ללא צורך בתפס ההוצאה 	  אין לשחק 
קופסת  של  הסגירה  ובתפסי  המחסניות  של 

המחסניות.
הכדורים 	  סידור  על  אחראי  המשתמש 

והשימוש הנכון בדיספנסר - הכנסה והוצאה 
ו/או שימוש הכדורים המתאימים בזמן הנכון.

לא 	  הרכישה,  מתאריך  חודשים  ל-12  אחריות 
 כולל שבר או שימוש לא תקין בהתאם להסברים.

והן מתייחסות לזכר זכר  נכתבו בלשון   * ההנחיות 
בחירת    ונקבה כאחד

זמני לקיחה -
סיבוב החלק העליון 

בכיוון החץ

4 מחסניות לכדורים
ל-4 זמני לקיחה

 בחירת ימי לקיחה /
 סגור / מילוי -

סיבוב החלק התחתון 
בכיוון החץ

חיבור קופסאת
TO GO לדיספנסר

 תפס להוצאת 
מחסניות מהדיספנסר

שעון תזכורת 

 כדי שלא תשכח שום כדור!
 שעון חכם שיזכיר לך לקחת 

את הכדורים / ויטמינים בהתאם 
לזמנים שתגדיר מראש.

כולל 6 התראות, צפצוף והבהוב.
מתחבר לדיספנסר בחלק העליון.

TO GO ערכה

 הכדורים שלך תמיד איתך!
קופסת כדורים קטנה המחולקת 
 לארבעה תאים + חוצה כדורים.

מתחבר לדיספנסר בחלק התחתון.

אירגונית

מתאים למי שצריך עזרה באירגון 
 הכדורים, או למי שאוהב להיות מוכן.

 קופסא לאירגון ואיחסון הכוללת
  4 מחסניות נוספות למילוי נוח 

והכנה מראש.

מדבקות זמני לקיחה ורשימת שם
 לנוחיותך, מצורפות מדבקות התאמה אישית של זמני הלקיחה אותן ניתן להדביק ולשנות בטבעת העליונה, 

 בהתאם לזמני הלקיחה האישיים שלך. בנוסף, מצורפות מדבקות לשם המשתמש, לצורך זיהוי בתוך המשפחה 
כאשר יש יותר ממשתמש אחד. ניתן לרשום שם והדביק במקום המיועד לכך בדיספנסר.

4 זמני לקיחה ביום

2 זמני לקיחה ביום

זמן לקיחה 1 ביום

מדבקות לכתיבת שם

אביזרים נוספים - בהזמנה נוספת

 השימוש בדיספנסר רק כאשר 
ריבוע הבחירה מופנה כלפיך.

פתיחה / סגירה

 דיספנסר לניהול חכם 
של ויטמינים ותרופות



  מכסה עליון / שעון תזכורת )ניתן 
     להזמין בנוסף(

  ריבוע הבחירה בעל שני החלונות
  כיסוי חיצוני

  טבעת עליונה לבחירת זמני לקיחה: 
     בוקר / צהרים / ערב / לילה

  טבעת תחתונה לבחירת ימות השבוע, 
     מצב מילוי ומצב סגור

  פתח להוצאת/ הכנסת מחסניות
  4 מחסניות בצבעים למילוי הכדורים

  סימון עבור מדבקת שם

השימוש בדיספנסר יתבצע רק כאשר ריבוע הבחירה . 1
 )B( מופנה כלפיך.

בחר "מילוי" בטבעת התחתונה: אחוז את הכיסוי 
 החיצוני )C( וסובב בכיוון החץ.

בחר זמן למילוי: סובב בכיוון החץ את הטבעת . 2
העליונה )D( לזמן המילוי המתאים במלבן הבחירה 

 העליון: בוקר / צהרים / ערב / לילה.

פתח את המכשיר: אחוז בחלקו העליון של המכשיר, . 	
 ומשוך את הכיסוי החיצוני )C( כלפי מטה.

הנח את המכשיר בשכיבה על השולחן כאשר ריבוע . 4
הבחירה )B(, והחלק הפתוח במיכל המילוי פונים 

 כלפי מעלה.

אחוז בידית האחיזה של מחסנית המילוי )F(, ומשוך . 	
 את המחסנית הנבחרת החוצה.

מלא את מחסנית המילוי )G( לפי הצורך, והחזר 
 למקומה עד הישמע צליל הנעילה.

הקפד למלא את הכדורים הנכונים בהתאם לזמן 
 שהמחסנית מייצגת.

המשך את פעילות המילוי כאשר המכשיר מונח על . 6
השולחן ומלבני הבחירה מופנים כלפי מעלה: סובב 

בכיוון החץ את ריבוע הבחירה העליונה )B( לזמן 
הבא. הוצא את המחסנית )G( הבאה, מלא והחזר 

למקומה. חזור על פעילות זו עד אשר כל המחסניות 
 מלאות.

סגור את המכשיר: סובב בכיוון החץ את הטבעת . 	
התחתונה )E( למצב סגור. מילוי הכדורים הושלם. 

החזר את הכיסוי החיצוני )C( למכשיר.

הוראות מילוי ויטמינים ו/או כדורים   מקרא - דיספנסר

)איור מס' 1( השימוש בדיספנסר רק כאשר ריבוע . 1
 הבחירה )B( מופנה כלפיך.

 )C( לבחירת יום הלקיחה אחוז את הכיסוי החיצוני
וסובב את הטבעת התחתונה )E( בכיוון החץ למצב 

 הרצוי במלבן הבחירה התחתון.

)איור מס' 2( לבחירת זמן לקיחה סובב בכיוון החץ . 2
 את הטבעת העליונה )D( לזמן הלקיחה המתאים.

)איור מס' 	( אחוז במכסה העליון )A( ומשוך את . 	
 הכיסוי החיצוני )C( כלפי מטה עד הסוף.

 )איור מס' 8( שפוך את תכולת התא הפתוח ליד.. 4
נפתח פתח אחד בקופסא בהתאמה ליום הלקיחה 

 וזמן הלקיחה.

	 ..)C( סגור את הכיסוי החיצוני )איור מס' 9( 

חזור על פעולה זו לפי זמני הלקיחה וימות השבוע 
בהתאמה.

לקיחת ויטמינים ו/או כדורים סדירה
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ניתן להוסיף ולחבר בתחתית 
TO GO הדיספנסר ערכת 
אותה ניתן להזמין בנוסף


