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Brug 

MEMO Timer tæller ned ved hjælp af lyspunkter i en 
tidsøjle. Når alle punkter er slukket, er tiden gået, og en 
alarm starter. 

Produktet er udviklet til personer, som har brug for hjælp 
til tidsopfattelse. Den er vandtæt og kan bruges 
indendørs og udendørs. 

Produktbeskrivelse 

 
 

Tidsknapperne i de 
forskellige modeller har 
forskellige minut interval. 

Tids-
knapp 

MEMO Timer 

8 20 60 80 

 2 5 15 20 

 4 10 30 40 

 6 15 45 60 

 8 20 60 80 

 

 

Lyssensoren justerer punkternes lysstyrke i forhold til 
dagslyset.  

Den leveres med en kort og en lang snor til at hænge 
MEMO Timer på en krog eller rundt om halsen.

Tidsknapper 
med lys 

Fæste til snor 

Lyssensor 

Volumen + 

Volumen - 

Tidsøjle med 
punkter 
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Kom i gang 

Monter om nødvendigt en af snorene. 

Indsæt batterierne på følgende måde: 

snor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørg for, at batteridækslet er uskadt og rent, inden du 
lukker det. 

Oplys brugeren om, hvordan man bruger dette produkt 
sikkert. 

Vedligeholdelse og rengøring 

Når det er tid til batteriskift, lyder et signal hver time. Se 
Kom i gang med udskiftning af batterier, men fjern gamle 
batterier efter trin 3. Tag batterierne ud ved lang tids 
opbevaring.  

Rengør produktet med en klud fugtet i lunkent 
sæbevand. 
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Funktioner og indstillinger 

 

      = Tryk og hold de viste tidsknapper samtidigt. 

Grundindstillinger er angivet med fed kursiv i tabellerne. 
 

Funktion Knapper Information 

Starte timer Tryk og slip 

ønsket tidsknap 

Det tilsvarende antal punkter vil 

lyse op.  

Lyset tændes på den valgte 

knap (ved indstilling "Knaplys 

På"). 

Når timertiden er forbi, 

aktiveres en lydalarm med 

blinkende tidsøjle og 

alarmsignal / vibration. 

Slå alarm fra Tryk og slip en 

hvilken som helst 

knap. 

 

Afbryde timer      +      2 sek Nedtællingen annulleres. 

Juster alarm-

volumen 

Tryk og slip  

Volumen + / - for 

at øge / mindske 

alarmvolumen. 

 

Volumen i fem trin: 1 = stille, 5 

= max (grundstilling = 3). 

Signal med indstillet lydstyrke 

lyder ved hvert trin.  

Et lille vibrationssignal 

markerer trin 1 og 5. 
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Indstilling Knapper 

 

Information 

   

Alarmsignal       +  

 2 sek 

Brug Volumen +/- til 

at ændre indstilling.  

Den indstillede 

alarm lyder ved 

hvert trin 

Lyd 

1 

Lyd 

2 

Lyd 

3 

Vibration       + 

 2 sek 

Brug Volumen +/- til 

at ændre indstilling. 

Af På På 

ved 

lydløs 

Knaplys       + 

 2 sek 

Brug Volumen +/- til 

at ændre indstilling. 

Af På  

Max lysstyrke       +  

 2 sek 

Lysstyrke i fem trin: 1 = min, 5 = max 

(grundindstilling = 3).  

Brug Volumen +/- til at ændre 

indstilling. Den indstillede lysstyrke 

vises ved hvert trin. 

Forlade 

indstillinger 

      +  Lyspunkter blinker tre gange. 

Valg: Vent 10 sekunder. 

 Knaplås       + 

(    ,     ,    ) 

se info * 

Låst = Tidsøjlet blinker 1 gang. 

            Kun start af timer og 

            afbrydelse af alarm mulig. 

Ulåst = Tidsøjlet blinker 2 gange. 

Gendannelse        +      + 

      + 

 2 sek 

Gendanner produktet til 

grundindstillinger.   

* Tryk og hold den blå tidsknap, indtil du, i den angivne 
   rækkefølge, har trykket på grøn, gul og rød tidsknap.
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Pakkeindhold  

1 x MEMO Timer   

1 x Halssnor 

1 x Kort snor   

2 x AA  batterier1,5 V   

Tekniske specifikationer 

Mål: 107 x 46 x 25 mm 

Vægt: 0,12 kg 

Batteri: 2 x AA 1,5 V 

Alarmvolumen:  max 80 dB (1 meter) 

Tæthedsgrad: IP67 

Omgivelsetemp: -10° til +40°C 

Genbrug og bortskaffelse 

 Elektronik og batterier skal bortskaffes i 
overensstemmelse med lokale bestemmelser. 

 

Reguleringsinformation 

Produktet opfylder sikkerheds- og funktionskravene i 
direktivet om medicinsk udstyr 93/42/EEG og standarder 
EN 12182:2012 och EN 14971:2012. 
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Sikkerhed og ansvar 

 Kontakt din leverandør eller Abilia straks, hvis der 
er sket skade eller risiko for skade. 

Ved opstart og ved brug af produktet er det altid 
vigtigt at overveje sikkerheden. Kontakt din leverandør, hvis 
du er i tvivl om, at du har sat produktet i brug eller installeret 
korrekt. 

Produktet må ikke bruges til noget formål eller i et andet 
miljø end beskrevet i afsnittet Brug. Brug ikke produktet som 
eneste hjælp til medicinering, medicinsk behandling eller 
andre vigtige aktiviteter. 

Advarsel! Kun medfølgende halssnor med sikkerhedslås 
bør anvendes rundt om halsen. 

Brug kun de medfølgende snore for at undgå risiko for 
kvælning og anden skade. 

Batterier indeholder farlige stoffer. Opbevar batterier uden 
for uautoriserede personers rækkevidde. Oplad kun 
batterier, der er genopladelige. Kast ikke batterier i ilden. 

Abilia er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader 
eller tab som følge af ukorrekt brug, manglende opfølgning, 
forkert indstilling eller lignende. Abilias økonomiske ansvar 
er altid begrænset til selve produktets værdi. 

Behold brugsanvisningen til senere brug. Den nyeste 
version er tilgængelig til download fra www.abilia.se. 
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