
MEMOday er et hjelpemiddel for personer som 
trenger ekstra hjelp for å holde rede på døgnet. 

MEMOday viser lettlest informasjon om dato, 
klokkeslett og om det er morgen, dag, kveld eller 
natt. Man kan til og med få informasjonen opplest.

For personer som har vansker med å holde rede 
på døgnet, gir MEMOdays tidsstøtte en større  
følelse av kontroll, og derved minskes stress og 
uro. Ved å vise om det er natt eller dag kan 
MEMOday for eksempel forhindre at personen går 
ut midt på natten eller ringer pårørende på ubeleilige 
klokkeslett.

 Art.nr: 508270  

For å holde orden på døgnet 
MEMOday 



Ve
r. 

20
20

.0
2.

11

TEKNISK INFORMASJON

Mål (hxbxd)  140 x 185 x 95 mm.

Vekt   0.35 kg.

Display   7 tommer

Tilgjengelige språk  

Abilia AS  |  www.abilia.no  |  info@abilia.no  |  +47 23 28 94 00

ENKEL Å BRUKE

Med sitt stilrene og attraktive design passer 
MEMOday perfekt inn hjemme hos deg. 

Sett MEMOday på et sted du ofte går til. Det 
kan for eksempel være på soverommet, ved 
TV-en eller på kjøkkenet.

Skjermen viser lettlest informasjon. Teksten 
er stor og har høy kontrast. Du kan velge om 
skjermen skal ha svart tekst mot hvit bakgrunn 
eller gul tekst mot svart bakgrunn. Om natten 
blir skjermen automatisk mørkere slik at den 
ikke forstyrrer søvnen. 

Mange oppfatter informasjon godt via hørselen. 
MEMOday har derfor talestøtte som leser opp 
informasjonen når du trykker på skjermen.

ENKEL Å TILPASSE 

Det er enkelt å innstille MEMOday, og informa- 
sjonen som skal vises på skjermen, kan tilpasses 
etter dine ønsker.

Du kan velge analog eller digital klokke  
eller begge deler samtidig. Du kan også 
øke og senke både lyden og talehastigheten  
til talestøtten. 

Man kan også minske mengden informasjon 
på skjermen, slik at MEMOday blir enda enklere 
og tydeligere.

Ved strømbrudd forsvinner teksten, men 
MEMOday fungerer som vanlig når strømmen 
er tilbake igjen.

For mange er det viktig å få informasjon på 
morsmålet. MEMOday finnes i dag på 28 språk.

MEMOday er et egenutviklet medisin teknisk 
produkt med CE-merking.

svensk, norsk, dansk, finsk, islandsk*, engelsk, tysk, nederlandsk, flamsk, fransk, spansk, italiensk,  
slovensk*, bosnisk*, kroatisk*, serbisk*, tsjekkisk, polsk, albansk*, arabisk, persisk*, tyrkisk, somalisk*, 
ungarsk*, russisk, gresk, kannada*. (språk med* uten talestøtte).


