
Dersom du kjenner at du trenger å bli påminnet om 
aktivitetene dine og vil ha en tydelig døgnorientering, så 
kan du ha stor hjelp av MEMOmessenger.

Du kan selv spille inn påminnelsene dine via en innspillings 
funksjon. Når tiden er inne for aktiviteten, leser MEMO-
messenger opp påminnelsene dine gjennom høyttaleren. 
Du kan også ta med deg den tilhørende MEMOgo, en 
liten enhet som du har i lommen og som kommer med 
påminnelser uansett hvor du er.  

På skjermen vises tydelig tid og dato, samt om det er 
morgen, formiddag, ettermiddag, kveld eller natt. Når 
du trykker på skjermen, blir det som vises på skjermen, 
opplest. 

Bli påminnet i tide 
MEMOmessenger 

ART NR: 508890  |  HMS NR: 152983
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BLI PÅMINNET - HVOR DU ENN ER 

MEMOmessenger består av to enheter; MEMObase, 
som er en stasjonær enhet, og MEMOgo, som er 
en bærbar enhet. MEMObase har en stor og 
tydelig skjerm som viser tid og dato, og den brukes 
også for å gjøre innstillinger. Du kan spille inn dine 
egne påminnelser, som du senere kan ta med deg 
i din MEMOgo og få opplest hvor du enn er. Ved 
behov kan du få påminnelsene via øretelefoner, og 
da vibrerer også din MEMOgo. 

FLEKSIBEL OG BRUKERVENNLIG

MEMOmessenger er fleksibel og brukervennlig 
takket være de ulike innstillingene. Velg mellom 
mannlig eller kvinnelig stemme for opplesning av 
tiden. Den innleste beskjeden kan repeteres ofte, 
for eksempel én gang per minutt, eller litt sjeldnere, 
som én gang per tredje minutt. Ved hjelp av sirkler 
kan du lett se hvor lang tid det er igjen til aktiviteten 
begynner, der hver sirkel tilsvarer et kvarter og det 
blir færre sirkler ettersom tiden går.

TILBEHØR

Du kan ha eksterne høyttalere som kobles til din 
MEMObase, slik at du kan høre beskjedene 
tydeligere. Eller du kan bruke en ekstern vibrator 
for å få en forsterket alarm når du skal våkne. Det 
finnes også en alarmmatte som kobles til MEMO-
base, og når du tråkker på den, oppleses tiden på 
døgnet.
 

LEVERES MED

MEMOmessenger leveres sammen med halsrem, 
veske, øretelefoner og klistremerker til MEMOgo. 
Pusseklut og pekepenn til skjermen på MEMObase, 
samt strømforsyning, et plastlaminert oversiktsark 
for dag- og ukesplanlegging samt bruksanvisning.

TILLBEHØR ART NR

Ekstern vibrator 502529

Alarmmatte 320850

TEKNISK INFORMASJON

Størrelse MEMObase 200x185x150 mm

Vekt MEMObase 710 g

Størrelse MEMOgo 123x50x26 mm

Vekt MEMOgo 115 g

PRODUKT ART NR

MEMOmessenger 508890

DIGITALE HUSKELAPPER

Du kan spille inn 10 huskelapper i din MEMOgo, 
for eksempel nummeret til en portkode eller 
et passord. Disse kobles ikke til noe spesielt tids-
punkt, men leses opp når det passer deg. Med 
denne funksjonen kan du være trygg på at du alltid 
har med deg den informasjonen du trenger.
 

MEMOgo kan du ta med deg når du drar hjemmefra


