Få översikt på din dag
MEMOdayplanner 3

Upplever du att vardagen blir rörig och det är svårt
att hålla reda på tiden, vad du ska göra och hur lång
tid det tar?
Då kan du använda MEMOdayplanner, en lättanvänd
planeringstavla som konkret visar tiden och ger dig en
tydlig översikt av dygnet. Med hjälp av en ljuspelare
där en ljuspunkt släcks för varje kvart, eller en ljuspunkt som förflyttar sig nedåt, kan du enkelt se hur
långt gången dagen är. Du kan också se vilken aktivitet
som kommer härnäst, hur lång tid den tar, hur lång
tid det är tills nästa aktivitet och vilka kommande
inplanerade aktiviteter du har senare under dagen.
Studier visar att en bra struktur och översikt på dagen
ger dig mer kontroll och minskar stressen både för
dig och dina anhöriga. Du får ökat självförtroende att
själv planera och hantera din dag.

HANTERA DIN TID OCH DINA DAGLIGA
AKTIVITETER
MEMOdayplanner är en magnetisk whiteboardtavla
som tydligt visar tiden samt dina inplanerade aktiviteter under dygnet.
Tavlan består av två tidpelare där de olika färgerna
gör det lätt för dig att se om det är dag eller natt
och en röd ljuspunkt. Med hjälp av ljuspunkten kan
du se vilken tid det är och när på dygnet det är. Du
kan själv välja om du vill att ljuspunkten släcks för
varje kvart eller att ljuspunkten förflyttar sig nedåt
på tavlan beroende på vad som är enklast för dig
att använda.
ANPASSA EFTER DINA BEHOV
Du väljer själv hur dina aktiviteter ska visas genom
att skriva egen text direkt på whiteboardtavlan och
använda magneter med bilder eller symboler.
På webben finns det extra Abilia print symboler och
bilder som du kan ladda ned gratis, printa ut och
fästa på magneterna.
Du kan också ändra ljusstyrkan på ljuspunkterna för
att passa ljusförhållandena i ditt hem.
BLI PÅMIND OCH KOM IHÅG

ANVÄNDARVÄNLIG

För att bli påmind om när någon viktig aktivitet
börjar eller vid en önskad tidpunkt kan du ställa
in ett larm i form av ljudsignal och/eller blinkande
ljuspunkt, t.ex. när det är dags att ta din medicin
eller din favoritserie på TV börjar.

MEMOdayplanner är en fristående enhet. Genom
att koppla in tavlan i vägguttaget är den redo för att
användas. Du kan skriva direkt på tavlan och använda magneter med text, bilder och symboler.
PLACERAS DÄR DEN SYNS

TVÅ VERSIONER
MEMOdayplanner 3 finns i två versioner;
12- eller 24-timmarsvisning.

Ver. 2017.05.24

Tavlan levereras med nätadapter, tre whiteboardpennor och en microfiberduk.

Du kan placera MEMOdayplanner
på väggen i ditt hem eller på ett
bord där den syns bra och du har
full översikt.
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ARTIKELNUMMER

Storlek:
Vikt:
Strömförsörjning:

MEMOdayplanner 3:
- 12-timmarsversion

508780

MEMOdayplanner 3:
- 24-timmarsversion

508781

713 x 392 x 32 mm
4,1 kg
9 V DC, 1A
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Magnetband 12-timmar:
Magnetband 24-timmar:
Bordsstativ:
Låsbar dörr:
Pennhållare:
Anpassningsmaterial:

508789
508788
508794
508796
508795
508785

