
MEMOday er en moderne støtteinnretning 
for døgnorientering som passer for personer 
i ulike aldre, gammel som ung.  

Av ulike årsaker får en del mennesker 
problemer med å orientere seg gjennom 
døgnet, noe som kan skape unødig stress 
og uro. MEMOday gjør det enkelt for deg 
å få oversikt i hverdagen, noe som gir økt 
kontroll og selvstendighet.

HMS.nr: 230199  | Art.nr: 508260  

MEMOday 
For å holde orden på døgnet
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TEKNISK INFORMASJON

Mål (hxbxd)  140 x 185 x 95 mm.

Vekt   0.35 kg.

Display   7 tum.

Tilgjengelige språk  svensk, norsk, dansk, finsk, islandsk*, engelsk, tysk, nederlandsk, flamsk, fransk, spansk, italiensk,  
   slovensk*, bosnisk*, kroatisk*, serbisk*, tsjekkisk, polsk, albansk*, arabisk, persisk*, tyrkisk, soma 
   lisk*, ungarsk*, russisk, gresk. (språk med* uten talestøtte).
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HOLD ORDEN PÅ DØGNET

Med en stilren design passer MEMOday 
perfekt inn hjemme hos deg. Sett MEMOday 
på et sted du ofte oppholder deg. Det kan 
for eksempel være på soverommet, ved 
telefonen eller på kjøkkenbenken.

Informasjonen som vises på displayet,er 
lettlest. Teksten er stor, med høy kontrast. 
Du kan også tilpasse bakgrunnen til svart 
tekst på hvit bakgrunn eller hvit tekst på 
svart bunn.

Mange har nytte av å motta informasjon via 
syn og hørsel samtidig. Derfor har MEMOday 
også talestøtte som forsterker informasjonen 
som vises på displayet. Når du trykker lett 
på displayet, leser MEMOday opp det 
aktuelle innholdet.

ENKEL Å BRUKE

MEMOday kan tilpasses individuelt, og 
du velger hvor mye informasjon som skal 
vises. Du kan blant annet velge analog eller 
digital klokke, samt vise om det er morgen,  
formiddag, ettermiddag, kveld eller natt. 

Dersom kontakten trekkes ut av vegguttaket, 
tar MEMOdays reservebatteri vare på 
alle innstillinger. Når MEMOday kobles til 
vegguttaket igjen, vises automatisk riktig 
tid. Du kan alltid stole på MEMOday. 

For mange er det viktig å få informasjon 
på morsmålet. MEMOday finnes i dag på 
26 språk. 

MEMOday er et egenutviklet produkt med 
CE-merking i henhold til direktiv 93/42/
EØF om medisinsk utstyr.


