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Introduktion

Produktbeskrivelse
MEMO Dayboard er en planlægningstavle, der understøtter dem, der har brug for et
visuelt overblik over dagen. Den har et magnetisk whiteboard og to lyssøjler: en med røde
lys for dagen og en med blå lys for natten. De forskellige farver gør det nemt at se, om det
er dag eller nat. Ved at visualisere begivenheder og aktiviteter med tekst og billeder får du
et overblik over dagen. Det er muligt at indstille en påmindelse på ønskede tidspunkter.
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MEMO Dayboard 24 timer

Der findes en række tilbehør til MEMO Dayboard for eksempel Bordstativ, Låsbar låge og
Tilpasningssæt med magneter. Se Tilbehør på side 22

Tilsigtet anvendelse

MEMO Dayboard er en planlægningstavle, der skal understøtte personer, der har brug for
et visuelt overblik over dagen i forhold til, hvor lang tid der går. Den er velegnet til børn,
voksne og ældre med begrænset evne til at holde styr på tiden. For eksempel personer
med ADHD/ADD, autisme, tidlig demens og et mildt eller moderat intellektuelt handicap.

Dette produkt er beregnet til indendørs brug i hjemmet, i skolen eller i arbejdsmiljøet.

Overensstemmelse med krav til medicinsk udstyr

MEMO Dayboard markedsføres som et teknisk hjælpemiddel til personer med handicap og
er i overensstemmelse med alle nødvendige krav, bestemmelser og direktiver vedrørende
medicinsk udstyr.

Dokumentbeskrivelse

Denne brugervejledning henvender sig til støttepersoner. I dette dokument lærer du,
hvordan du opsætter og ændrer MEMO Dayboard så de passer bedst muligt til brugeren.
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1. Magnetisk whiteboard
2. Lyssøjledag
3. Digitalt ur
4. Lyssøjle Nat
5. Monteringshuller

Sidepanel:
6. Knap til alarmindstillinger
7. + knap
8. – knap
9. Knap til generelle indstillinger

10. Knap til indstilling af lysstyrke
11. Udtag til tilslutning af manøvrekontakt
12. Udtag til tilslutning af netadapter

Inkluderede dele
l MEMO Dayboard
l Netadapter
l 3 Whiteboard-penne
l Mikrofiberklud
l Borehulsskabelon
l Skruer og rawlplugs

Inkluderede dokumenter
l Brugervejledning (dette dokument)
l Hurtigguide

Introduktion
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Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

ADVARSEL: Risiko for personskade eller dødsfald, hvis instruktionerne ikke
følges.

FORSIGTIGHED: Risiko for beskadigelse af produktet, hvis instruktionerne ikke
følges.

BEMÆRK: Oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

TIP: Yderligere oplysninger, der kan forbedre brugen af produktet.

Sikkerhedsinstruktioner til brug

ADVARSEL: Læs nedenstående advarsel, før du bruger produktet.

l Før du bruger produktet, skal du læse og forstå indholdet af denne brugervejledning.
l Må ikke anvendes MEMO Dayboard som eneste støtte til medicin, medicinsk

behandling eller andre vigtige aktiviteter.
l Brug kun CE-mærkede udvendige manøvrekontakter.
l Brug kun den originale netadapter, der leveres sammen medMEMO Dayboard.
l Brug ikke skarpe genstande på whiteboardet eller på sidepanelets knapper.
l Monter MEMO Dayboard korrekt. Forkert montering kan beskadige enheden eller

forårsage personskade.
l Tilbehøret Tilpasningssæt indeholder små dele, der ikke er egnet til børn under 3 år

på grund af kvælningsrisiko. Brug om nødvendigt tilbehøret Låsbar låge til at holde
delene adskilt fra brugeren.

Alvorlige hændelser

Hvis der indtræffer en alvorlig hændelse i forbindelse med produktet, skal dette
rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i dit land.

En hændelse anses for alvorlig, hvis den direkte eller indirekte har medført eller kunne
have medført en af følgende situationer:
l En patients, brugers eller en anden persons død.
l Midlertidig eller permanent alvorlig forværring af en patients, brugers eller en anden

persons helbredstilstand.
l En alvorlig trussel mod folkesundheden.
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Produktansvar

Abilia AB har analyseret de risici, der er forbundet med produktet, i overensstemmelse
med EN ISO 14971. Brugermanualen og de tekniske specifikationer er udarbejdet i
henhold til de sikkerhedsvurderinger, der er foretaget i risikoanalysen.

Tag altid højde for sikkerheden ved både første og efterfølgende anvendelse af produktet.
Det er ikke muligt at beskrive alle forkerte måder at anvende produktet på. Hvis du ikke er
sikker på, om du har installeret eller taget produktet korrekt i brug, anbefaler vi, at du
kontakter din leverandør.

Abilia AB er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af forkert brug, manglende
opfølgning, forkert opsætning, forkert tilslutning eller lignende misbrug. Abilia AB
økonomiske ansvar er til enhver tid begrænset til værdien af selve produktet.

Forsøg på at få adgang til eller på nogen måde misbruge produktets elektroniske
komponenter gør, at garantien bortfalder, og producenten frafalder et hvert ansvar.
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Forberedelser

Monteres MEMO Dayboard på en væg

Før du monterer MEMO Dayboard på en væg, skal du sikre dig, at du har følgende værktøj
og medfølgende dele ved hånden:

2x

ADVARSEL: Monter MEMO Dayboard korrekt. Forkert montering kan
beskadige enheden eller forårsage personskade

1. Niveller borehulsskabelonen. 2. Markér borehullerne.

6mm

3. Bor hullerne.

6mm

4. Sæt rawlplugs og skruer i.
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5. HængMEMO Dayboard op i
monteringshullerne på væggen.

TIP! Du kan også bruge Bordholderen, hvis du ikke ønsker at hænge MEMO Dayboard
på en væg. Se Tilbehør på side 22.

Start MEMO Dayboard

ADVARSEL: Brug kun den originale netadapter, der leveres sammen med
MEMO Dayboard.

1. Tilslut kontakten til MEMO
Dayboard.

2. Slut strømforsyningsenheden til en
stikkontakt.

Indstil dato og tid

Kontrollér, at dato- og klokkeslætsindstillingerne er korrekte. Se Ændring af generelle
indstillinger på side 18.

Tilpas MEMO Dayboard

For at få mest ud af MEMO Dayboard, anbefaler vi, at du tilpasser indstillingerne til
brugerens behov. Se Brug på side 11.
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Brug
Nogle af de følgende instruktioner gør brug af tilbehør til MEMO Dayboard. For det
tilgængelige tilbehør, se Tilbehør på side 22.

ADVARSEL: Tilbehøret Tilpasningssæt indeholder små dele, der ikke er egnet
til børn under 3 år på grund af kvælningsrisiko. Brug om nødvendigt tilbehøret
Låsbar låge til at holde delene adskilt fra brugeren.

ADVARSEL: Brug ikke skarpe genstande på whiteboardet eller på sidepanelets
knapper.

Opdater planlægningstavlen hver dag:
l Vis dato, ugedag og måned på side 12.
l Vis hændelser og aktiviteter på side 12.
l Kontrollér, at alle ønskede alarmer er indstillet korrekt, se Indstil alarmer på side 14.
l Indstil om nødvendigt MEMO Dayboard til låst tilstand, se Indstil låsetilstand på side 17.

Udfør følgende ændringer efter behov:
l Ændring af lysstyrkeindstillinger på side 17.
l Skift af dato, klokkeslæt, alarmlyd, alarmlys og andre generelle indstillinger, se Ændring

af generelle indstillinger på side 18.
l Juster dag- og nattetimer på side 19.
l Skjul de dele af tavlen, der ikke er brug for, se Skjul dele af tavlen på side 19.
l Brug som 12-timersversion på side 19.
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Vis dato, ugedag og måned
Du kan bruge en række forskellige materialer og tilbehør til at
visualisere dato, ugedag og måned:

l Brug ugedag- magneterne fra tilbehøret Tilpasningssæt .
Dagens farver til højre bruges i Skandinavien som uofficiel
standard.

l Brug månedsbilleder fra tilbehøret Tilpasningssæt , og
monter dem på de selvklæbende magnetholdere.

l Find en månedskalender på internettet, og udskriv den i A6-
format. Placer månedskalenderen i en magnetisk fotolomme.
Brug for eksempel en whiteboard-pen til at markere den
aktuelle dato eller strege dage ud, når du tæller ned til en
særlig begivenhed.

Lørdag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Søndag

Vis hændelser og aktiviteter

Forbedr aktiviteterne visuelt

l Skriv eller tegn en aktivitet med forskellige whiteboard-markører.

l Illustrer en aktivitet med billeder.

Handi-billeder kan udskrives fra www.handi.se/print. Sæt de udskrevne billeder fast
på de selvklæbende magnetholdere fra tilbehøret Tilpasningssæt.

TIP! Laminer billederne for at gøre demmere holdbare.

l Gør en aktivitet mere konkret med genstande.

Brug kølemagneter, eller fastgør faste genstande til de selvklæbende magnetholdere
fra tilbehøret Tilpasningssæt.

Brug handlingskæder

En handlingskæde hjælper med at udføre aktiviteter i en
fastlagt rækkefølge. Lav en handlingskæde med tilbehøret
Tilpasningssæt ved at montere flere billeder på den
selvklæbende strimmel. Når aktiviteten er afsluttet, kan man
placere en cirkelmagnet over billedet eller flytte en
pilemagnet til næste trin i handlingskæden.

http://www.handi.se/print
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Sammenkæd aktiviteten med et aktuelt tidspunkt

Brug pilmagneterne fra tilbehøret Tilpasningssæt til at angive
det nøjagtige starttidspunkt for en aktivitet, eller tegn en prik
eller linje med whiteboard-pennene.

12

11

10

10

9

8

Gør det tydeligt, hvor længe aktiviteten varer

For at tydeliggøre, hvor længe en aktivitet varer, kan du vise,
hvor mange lyspunkter den bruger ved hjælp af
cirkelmagneterne fra tilbehøret Tilpasningssæt , eller gøre
billedet lige så langt som den tilsvarende tid i lyssøjlen.

10

9

8

12

11

10

Gør det tydeligt, at dagen fortsætter

Du kan markere på tavlen, når brugeren forlader huset, og når brugeren kommer hjem.

Du kan for eksempel vise, at brugeren rejser til daghospitalet klokken 10:00 og kommer
hjem klokken 15:00.

Vis at aktiviteten er afsluttet

Du kan fjerne billeder fra kortet for at angive, at en aktivitet er afsluttet, eller at en person
er gået hjem. Du kan også indstille en alarm på aktivitetens sluttidspunkt, se Indstil en ny
alarm på side 14.
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Indstil alarmer

ADVARSEL: Må ikke anvendes MEMO Dayboard som eneste støtte til medicin,
medicinsk behandling eller andre vigtige aktiviteter.

BEMÆRK: En alarm er gyldig hver dag, indtil den slettes, se Slet en alarm på side 15.

BEMÆRK: MEMO Dayboard forlader indstillingstilstanden automatisk efter 20
sekunder. Alle ændrede indstillinger gemmes.

Vis alle aktuelle alarmer

3 sec

1. Skift til indstillingstilstand.
Alle tidspunkter med et alarmlys tændt.

3 sec

2. Afslut indstillingstilstand.

Indstil en ny alarm

3 sec

1. Skift til indstillingstilstand.
Alle tidspunkter med et alarmlys tændt.

10

11

9

2. Brug knapperne + og – til at vælge et
tidspunkt.

TIP! Hold inde knappen + eller – for at
flytte markørprikken hurtigere.

3. Indstil alarmen.
Hvis du vil indstille flere alarmer, skal
du gentage trin 2 og 3 , før du
forlader indstillingstilstand.

3 sec

4. Afslut indstillingstilstand.
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Stop en alarm med sidepanelet

1. Tryk på en vilkårlig knap på sidepanelet.
Alarmlyden stopper efter et minut.
Alarmlyset stopper efter 15 minutter.

Stop en alarm med en manøvrekontakt

ADVARSEL: Brug kun CE-mærkede udvendige manøvrekontakter.

Du kan også bruge en manøvrekontakt til at gøre det nemmere at stoppe en alarm. Der
findes mange knapper og kontakter. Kontakt din forhandler for rådgivning, se
www.abilia.com/en/abilias-world/distributors.

Slet en alarm

3 sec

1. Skift til indstillingstilstand.
Alle tidspunkter med et alarmlys tændt.

10

11

9

2. Brug knapperne + og – til at vælge et
tidspunkt.

TIP! Hold inde knappen + eller – for at
flytte markørprikken hurtigere.

3. Slet alarmen.
Hvis du vil slette flere alarmer, skal du
gentage trin 2 og 3 , før du forlader
indstillingstilstand.

3 sec

4. Afslut indstillingstilstand.

https://www.abilia.com/en/abilias-world/distributors
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Slet alle alarmer

3 sec

1. Skift til indstillingstilstand.
Alle tidspunkter med et alarmlys tændt.

5 sec

2. Tryk på knapperne + og – samtidig, og
hold dem inde i 5 sekunder for at slette alle
alarmer.

3 sec

3. Afslut indstillingstilstand.

Indstil alarmindstillinger

Se Ændring af generelle indstillinger på side 18 for at aktivere eller deaktivere alle alarmer
og for at indstille alarmernes lys og lyd.

Mulige indstillinger er:
l Sådan skal alarmlampen opføre sig: fra, et blinkende lys eller hele søjlen blinker.
l Hvorvidt alarmer skal slås til eller fra. Hvis alarmer kun er gyldige for hverdage, kan du

deaktivere alarmerne i weekenderne.

EKSEMPEL: Sådan flyttes en alarm
l Hold knappen Alarmindstillinger inde i 3 sekunder.
l Brug knapperne + og – til at vælge tidspunktet for den alarm, du vil flytte.
l Tryk på knappen Alarmindstillinger for at slette alarmen.
l Brug knapperne + og – til at vælge tidspunktet for den nye alarm.
l Tryk på knappen Alarmindstillinger for at indstille alarmen.
l Hold knappen Alarmindstillinger inde i 3 sekunder for at forlade

indstillingstilstanden.

Resultat: Den gamle alarm slettes, og den nye alarm indstilles!
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Indstil låsetilstand

Det er muligt at låse knapperne på sidepanelet, så indstillingerne ikke kan ændres.

5 sec

1. Låsetilstanden aktiveres eller
deaktiveres ved at trykke på
knapperne Indstillinger og Alarm og
holde dem inde, indtil du hører et bip.

2. Når MEMO Dayboard er i låsetilstand, er
alle knapper deaktiveret. Det er stadig
muligt at stoppe en igangværende alarm.
Når du trykker på en knap mens i
låsetilstand viser displayet kort "LOC".

Ændring af lysstyrkeindstillinger

BEMÆRK: MEMO Dayboard forlader indstillingstilstanden automatisk efter 20
sekunder. Alle ændrede indstillinger gemmes.

Skift lysstyrke for:
1. Lyssøjle Dag
2. Lyssøjle Nat
3. Digitalt ur

3 sec

1. Skift til indstillingstilstand. 2. Brug knappen Lysstyrke til at vælge
Lyssøjle Dag, Lyssøjle Nat eller Digitalt ur.

0 1 2 3 4 5 6

3. Brug knapperne + og – til at ændre
lysstyrken.
Hvis du vil indstille flere indstillinger
på én gang, skal du gentage trin 2 og
3 , før du afslutter
indstillingstilstanden.

3 sec

4. Afslut tilstanden for lysstyrkeindstillinger.



Ændring af generelle indstillinger

3 sec

3 sec

A

C

B

D

Trin
A. Skift til indstillingstilstand.
B. Trin til den korrekte indstilling.
C. Skift indstillingsværdien.
D. Gem og afslut indstillingstilstand.

Indstillinger
Standardværdien for hver indstilling er
vises med rød tekst i billedet.

Timer (00–24)
Minutter (00–59)

0. Timetilstand (12 eller 24)
1. År, sidste to cifre (20XX)
2. Måned (1–12)
3. Dag (1–31)
4. Sommertid

EU: Europæisk sommertid
US: Amerikansk sommertid
OFF: Ingen sommertid

5. Starttidspunkt for lyssøjle
Hvis ikke 07, skal du ændre
tidssøjletallene, se Juster dag- og
nattetimer på side 19.

6. Lyssøjlevisning
COL: som en søjle
DOT: som en prik

7. Alarmstyrke
0: Ingen lyd
6: Maks. volumen

8. Aktivér eller deaktiver alle alarmer
ON: Slået til
OFF: Slået fra

9. Indstilling af alarmlys
OFF: Ingen lyseffekt
DOT: Ét lys blinker
TOG: Hele søjlen blinker

Brug
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Juster dag- og nattetimer
MEMO Dayboard har faste tidspunkter for dag (07:00 til
22:59) og nat (23:00 til 06:59). Hvis du vil ændre dette forhold
og for eksempel starte dagen klokken 08:00 i stedet, kan du
bruge magnetstrimlerne til at gøre det, se Tilbehør på side 22

I dette tilfælde skal du også justere starttidspunktet for
lyssøjlen, se Ændring af generelle indstillinger på side 18 Du
behøver ikke justere det digitale ur.

10

17

16

15

14

13

12

11

Skjul dele af tavlen

Skjul dele af lyssøjlen

Hvis du kun ønsker at vise den del af dagen, hvor
aktiviteterne finder sted, kan du bruge magnetstrimlen uden
tekst til at dække det ikke-relevante tidspunkt på lyssøjlen, se
Tilbehør på side 22 Det kan være nyttigt på en skole, hvor
dagen slutter kl. 15.00 eller for en fritidsklub, der slutter kl.
17.00.

Der kan bruges bred hvid tape, hvis natsøjlen skal dækkes til.

Skjul tal på lyssøjlen

For personer, der ikke kender klokken, kan tallene på MEMO
Dayboard være forvirrende og fjerne deres fokus fra lyssøjlen
og dagens begivenheder. Dæk tallene til med magnetstrimler
uden tekst, se Tilbehør på side 22 Det holder tavlen fri for
rod sommuligt.

Brug som 12-timersversion
Det er muligt at konvertere MEMO Dayboard 24-
timersversion til 12- timersversion ved hjælp af tilbehøret
Magnetbånd med 12-timersvisning, se Tilbehør på side 22

Det kan også tilrådes at indstille det digitale ur til 12-
timerstilstand, Ændring af generelle indstillinger på side 18

Tilsvarende kan den 12-timersversion konverteres til den 24-
timersversion.
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Vedligeholdelse

Rengøring MEMO Dayboard

Rengør MEMO Dayboard med den medfølgende mikrofiberklud og lidt vand.

TIP! Er tavlen svær at gøre ren? Brug en whiteboard-pen til at overskrive tekst eller
mærker, der er vanskelige at fjerne, og vent et minut, før du tørrer af.

Gendan til fabriksindstillinger

Det kan være nødvendigt at nulstille MEMO Dayboard, når produktet klargøres til en ny
bruger, eller når der skal foretages fejlfinding på problemer. Gendannelse til
fabriksindstillingerne fjerner alle alarmer og ændringer i indstillingerne, du måtte have
foretaget.

3 sec

1. Skift til indstillingstilstand.

5 sec

2. Tryk på og hold inde knapperne + og –
for at nulstille enheden til
fabriksindstillingerne.
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Fejlfinding
Hvis du har spørgsmål vedrørende produktets funktioner eller indstillinger, skal du
kontakte din produktleverandør eller -forhandler.

Problem Årsag Løsning

Nogle knapper på
sidepanelet reagerer
ikke

Produktet er i låsetilstand
Se instruktionerne i Indstil
låsetilstand på side 17

Produktet er defekt. Kontakt support. 1

En indstillet alarm
udløses ikke

Produktet er ikke sluttet til en
stikkontakt

Se 2.

Alarmer er deaktiveret
Se anvisningerne i Aktivér eller
deaktiver alle alarmer i Ændring af
generelle indstillinger på side 18.

Alarmlyd og lyseffekter er
slået fra

Se anvisningerne i Alarmstyrke , og
Indstilling af alarmlys på side 18

Produktet er defekt. Kontakt support1.

Det digitale ur er
ikke synligt

Produktet er ikke sluttet til en
stikkontakt

Se 2.

Urets lysstyrke er slået fra Se 3

Produktet er defekt. Kontakt support1.

En eller begge
lyssøjler er ikke
synlige

Produktet er ikke sluttet til en
stikkontakt

Se 2.

Søjlens lysstyrke er slukket Se3.

Produktet er defekt. Kontakt support1.

Tavlen bliver ikke ren Plastfolien skal udskiftes Kontakt support1.

Produktet fungerer
ikke korrekt

Produktet er defekt.

Kontakt support1.
Supportpersonalet kan bede dig
om at nulstille produktet til
fabriksindstillingerne. Se
instruktionerne i Gendan til
fabriksindstillinger på side 20

1Se Kontaktoplysninger på indersiden af bagsiden.
2Se instruktionerne i Start MEMO Dayboard på side 1.
3Se instruktionerne i Ændring af lysstyrkeindstillinger på side 1.
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Opbevaring og bortskaffelse

Opbevaring

Produktet skal opbevares indendørs ved stuetemperatur og må ikke udsættes for fugt.

Bortskaffelse

Produktet indeholder elektriske komponenter, der skal genanvendes. Bortskaf
produktet på et egnet bortskaffelsessted.

Tekniske data

MEMO Dayboard

Mål, H×B×D 713 x 392 x 32 mm

Vægt 3,8 kg

Strømforsyning 9 V DC, 1,1 A

Udtag til tilslutning af netadapter 3,5 mm

Tilbehør

MEMO Dayboard har følgende tilgængelige tilbehør:
l 508785 Tilpasningssæt
l 508786 Tilbehørssæt
l 508787 Magnetbånd uden tekst
l 508788 Magnetbånd med 24-timersvisning
l 508789 Magnetbånd med 12-timersvisning
l 508790 Magnetbånd med klokkesymboler
l 508794 Bordstativ
l 508795 Penneholder
l 508796 Låsbar låge
l 508821 Netadapter MEMO Dayboard

Du kan finde flere oplysninger omMEMO Dayboard og
tilbehør hertil på www.abilia.com/intl/our-products/memo-
dayboard-24h eller ved at scanne QR-koden.

Scan mig!

https://www.abilia.com/intl/our-products/memo-dayboard-24h
https://www.abilia.com/intl/our-products/memo-dayboard-24h


Kontaktoplysninger

Sverige
Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge
Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Det Forenede Kongerige
Abilia UK Ltd, Unit12 Buckingway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Det Forenede Kongerige
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

International
www.abilia.com/intl/get-products/distributors

https://www.abilia.com/intl/get-products/distributors
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