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MEMOmessenger  
MEMOmessenger er et talende ur, som hjælper dig med at huske. 
Alarm med besked gives i form af lydsignal og indlæst talebesked. 
 
MEMOmessenger er udviklet i samarbejde med brugere og 
fagpersoner inden for områderne demens, udviklingshæmning, 
erhvervet hjerneskade og psykiatri i Norge og Sverige. Udviklingen 
af MEMOmessenger er støttet af Norges Forskningsråd.  
MEMOmessenger kan bidrage til at gøre hverdagen lettere for 
personer med kognitiv nedsættelse. Er det en udfordring at 
planlægge – og strukturere – sin hverdag, eller har man 
hukommelsesvanskeligheder, kan man få meget hjælp af 
MEMOmessenger.  
 
MEMOmessenger leveres med 
MEMObase 
MEMOgo 
Indstillingspen 
Bæltetaske 
Hørepropper (til diskrete beskeder) 
Klistermærker til markering af knapperne på MEMOgo  
Snor til at bære MEMOgo om halsen 
Strømforsyning  
Brugervejledning 

Beskrivelse af produktet MEMOmessenger  
MEMOmessenger består af en stationær enhed, MEMObase, og 
en bærbar enhed MEMOgo. MEMOgo kan stå i MEMObase hele 
tiden, eller tages med. 

MEMObase består af: 

 Touchscreen, som kan betjenes med indstillingspen eller 
med en finger 

 indstillingspen til at betjene din touchscreen 
 plads til MEMOgo 
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Metalpladen fungerer som fod ved placering af  ved MEMObase på et 
bord eller som ophæng på væggen. 

 
 
 

Justering af kontrast på MEMObase 
MEMObase bliver ved produktion indstillet til optimal kontrast. 
Over tid og/eller ved store temperatursvingninger kan det være 
nødvendigt at justere kontrasten. 
Det gøres ved at skrue på indstillingsskruen bag på MEMObase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ind- og udgange på bagsiden af MEMObase 
 
 
 
 

 

 

Udgang til 
ekstern 
vibrator og 
relæudgang 

Højttaler- 
udgang 

Sig tid 
Tidligere 
beskeder 

Kommende 
beskeder Kvittering 

Strømforsyning 
 

Justering af 
kontrast 
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MEMOgo består af: 
knapper 
udgang til hørepropper 
indgang til strømforsyning 
kontakt til docking i MEMObase 

Klistermærker 

De medfølgende klistermærker kan bruges til at dække knapper, 
som ikke er i brug, så de ikke forvirrer. De kan også bruges til 
alternativ mærkning (man foretrækker/forstår bedst uens 
symboler), og de kan bruges til at orientere MEMOgo i stående 
position i stedet for liggende. 

Hørepropper 

Hørepropperne bruges, når man ønsker diskrete beskeder. Når 
hørepropperne er tilkoblet, vil beskeden kun kunne høres i dem – 
ikke i højttaleren. Når man indsætter hørepropperne, kan man 
også afbryde MEMOgo (MEMOgo kan også  afbrydes ved at holde 
begge volumenknapper samtidig i to sekunder – uddybende 
beskrivelse findes andetsteds i vejledningen). 

Halssnor 

Halssnoren fastgøres i toppen af MEMOgo, hvis man ønsker at 
bære den om halsen i stedet for i tasken. 

Knapper på MEMOgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Huskesedler indspilles direkte på MEMOgo (som på en diktafon), og er ikke 
knyttet til et bestemt tidspunkt, som det er tilfældet for beskeder indspillet via 
MEMObase. 

Volumen 
op 

Kommende 
beskeder 

Tidligere  
beskeder 

Kvittering Indspilning 
huskeseddel * 

Hvad er 
klokken? 

Afspilning 
huskeseddel  

Volumen 
ned 
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Opladning af MEMOgo 
MEMOgo har et opladeligt batteri og oplades normalt ved at lægge 
den  (docke den) i MEMObase. Den kan også oplades med 
strømforsyningen, som følger med, og som normalt er tilsluttet et 
stik i MEMObase.  
 

At sætte MEMOgo i MEMObase 
 
Skub MEMOgo fra højre mod venstre 
i MEMObases dockingstation (se 
billede). 
OBS! Sæt ikke MEMOgo lodret ned i 
MEMObase. Dette kan skade stikket 
på MEMObase. 
Et "pling" bekræfter, at MEMOgo er 
rigtigt placeret. 
En gul lampe på MEMOgo indikerer, 

at opladningen er begyndt. 
 

Før man tager tidsdisplayet i brug 
MEMOmessenger skal være opladet eller tilkoblet strøm for at 
fungere.  

Grundlæggende funktioner 

MEMObase uden at MEMOgo er docket 
Viser kun tidsdisplay. Ingen andre funktioner er tilgængelige, når 
MEMOgo ikke er docket. 

MEMOgo når den ikke er docket 
Fungerer som ur og beskedgiver.  
Beskederne høres i højttaler i MEMOgo, når hørepropperne ikke 
er koblet til. 
 
Beskederne høres kun i hørepropperne, når disse er koblet til. 

MEMObase med MEMOgo docket 
Adgang til Beskedmenuen og Indstillingsmenuen. 
Alle funktioner, som er tilgængelige i MEMOgo, når den ikke er 
docket, er også tilgængelige, når den er docket. 
Beskeder læses op i højttaler på MEMObase og i ekstern højttaler, 
hvis en sådan er koblet til. 
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Ved tidspunktet for en besked aktiveres vibratorudgangen på 
MEMObase, men ikke på MEMOgo. 
Eksterne afbryderindgange på MEMObase får samme funktion 
som de tilhørende afbrydere på MEMOgo. 
Der tages backup af MEMOgo, som gemmes i MEMObase  
Synkronisering af urene mellem enhederne sker hver gang,  
MEMOgo dockes, og hver gang der bliver taget backup. 

Tænd/sluk 
MEMObase slukkes ved at tage stikkontakten ud. 
 
MEMOgo slukkes ved at trykke på tasterne Volumen op og 
Volumen ned samtidig i 2 sekunder, både i docket og i ikke docket 
tilstand. MEMOgo tændes igen ved et tryk på en vilkårlig tast på 
MEMOgo.  
Hvis MEMOgo dockes i slukket tilstand eller slukkes,  mens den er 
docket, kommer teksten "MEMOgo er slukket" på displayet 
(sammen med  tidsdisplayet). 

Lav batterispænding 
Når der er 10 % restkapacitet  (eller mindre) i batteriene, siger 
MEMOmessenger”MEMOgo skal lades op” hver time. 

Lysdiode 
MEMOgo docket: 

Oplader: Fast gul 
Opladning afsluttet: Fast grøn 

 
Fælles for docket og ikke docket: 

Indspilning af 
huskeseddel 

Blinkende gul 

Sletning af 
huskeseddel: 

Blinkende gul 

Kvitteringslyde 
MEMOgo har følgende kvitteringslyde: 
Ding-dong: Ved forhåndsvarsel af beskeder. 
Pling: Ved annullering af vækkeur, ved afslutning af oplæsning af  
tidligere og kommende beskeder og ved afslutning af huskesedler. 
Pling-Pling: Når opladerenheden kobles til, eller når MEMOgo 
dockes. 
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Adoption (sammenknytning mellem MEMOgo og 
MEMObase) 
Ved leveringen er MEMOgo adopteret af sin MEMObase. Det 
betyder, at alle beskeder, som gemmes i MEMOgo, også 
overføres til MEMObase (backup).   
  
Det er muligt for andre brugere at docke MEMOgo i en fremmed 
MEMObase, både til opladning og til oplæsning af beskeder. Data 
vil ikke blive overført til backup, og enheden vil ikke blive linket, 
medmindre man bevidst vælger det (via "avanceret" i menuen). 
 
Mister man sin MEMOgo og får en ny, vil den kunne adopteres af 
MEMObase, så  alle beskederne, man har gemt, tilbageføres til 
MEMOgo.  
 
MEMOgo kan være adopteret af flere MEMObaser. Hvis man for 
har behov for at bruge sin MEMOgo, fx skiftevis hos mor og far, 
som ikke bor sammen, kan de have hver sin MEMObase, hvor 
man kan lægge nye beskeder ind. Disse beskeder gemmes i 
MEMOgo, som overfører dem til den anden MEMObase næste 
nat, den dockes der.  

Backup 
Komplet backup af MEMOgo gemmes i MEMObase hver nat kl. 
02.00. Er MEMOgo ikke docket på backup-tidspunktet, tages der 
backup, så snart MEMOgo dockes igen. Samtidig slettes gamle 
beskeder (dvs. ældre end i går). 
Eventuel alarm og andre hændelser, som opstår, mens backup er i 
gang,  prioriteres. 

Funktioner i MEMOgo 

Oplæsning af tid 
Når urtasten trykkes ned, læses tiden op. Oplæsning af ugedage, 
dato, år og tid vil stå i forhold til de indstillinger, der er foretaget i 
Indstillingsmenuerne. 
 
Eksempel 1: 
Når der er valgt tale for alle tidsfunktioner, og der er valgt analogt 
ur, læses tiden op i følgende formå: 
”Klokken er to minutter over halv tre, det er torsdag nå den fjerde 
juni  to tusind  og otte” 
 
Eksempel 2: 
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Når der er valgt tale for alle tidsfunktioner, og der er valgt digitalt 
ur, læses tiden op i følgende format: 
”Klokken er to toogtredive, det er torsdag osv..” 
 
Rækkefølgen i oplæsningen giver mulighed for at afbryde talen 
efter at have hørt fx klokkeslettet. Trykker man OK under 
oplæsning af tiden, standser oplæsningen straks. 

Beskeder 
Når tidspunktet for en besked indtræffer, varsler MEMOmessenger 
på følgende måde: 
Display  

Når MEMOgo er docket, lyser displayet i max. lysstyrke i et 
minut, før det går tilbage til den normale indstillede lysstyrke. 
Ved varsling betyder det, at displayet er tændt i max. 
lysstyrke i 10 minutter, eller man trykker OK. 

Vibrator 
Når MEMOgo ikke er docket, og vibratorfunktionen er valgt, 
aktiveres vibratoren for MEMOgo tre gange, før en besked 
kommer –  henholdsvis ti sekunder før, fem sekunder før og 
et sekund før. 
Udgang til vibratorudgang og personsøger 
Når MEMOgo er docket, aktiveres vibratorudgangen 
(12VDC) på MEMObase altid ti sekunder, før beskeden 
kommer. 
Udgang til personsøger (normalt åben), lukkes, mens 
beskeden afspilles. Pin-konfigurationen er vist i afsnittet 
”Tekniske data” i slutningen af denne brugervejledning. 
OBS! Man må vælge mellem vibrator og personsøger, idet 
det er samme kontakt. 

Lyd 
Forvarsel (ding-dong) 

Hvis ”Forvarsel lyd” er valgt,lyder der et ”Ding-dong” 
lydsignal lige før talebeskeden. 

Oplæsning af tid 
Tiden læses op efter ”Ding-dong” lydsignalet. 

Talebesked 
Indspillede talebeskeder aflæses, når oplæsning af 
tid er færdig. Det er muligt at lægge flere 
talebeskeder ind på samme tidspunkt. Oplæsning af 
flere beskeder på samme tidspunkt sker med 5 
sekunders interval. 

Eksterne højttalere 
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Har man brug for at få beskeder afspillet i et andet lokale ud 
over det, hvor MEMOmessenger står, kan man koble eksterne 
højttalere med indbygget forstærker (PC højttalere) til 
MEMObase. Ønsker man højttalere i flere lokaler, må man 
koble udgangen mærket "Line Out" på MEMObase til "Line In" 
på en forstærker (stereoanlæg).  "Line Out" på uret er en 
stereoudgang til 3,5 mm Jack-stik. 
 
Hvis en besked kommer, mens MEMOmessenger er optaget af 
andre funktioner (læse tid op, lægge huskesedler ind osv.), vil 
funktionen blive afbrudt, og beskeden varsles.   
 
Det er ikke muligt at afbryde en besked første gang, den 
kommer. Ønsker man at standse talen, kan man koble 
hørepropperne til. 

Varslingsfunktion 
Vælger man varslingsfunktionen,  repeteres varslingen hvert minut 
op til 10 gange, eller indtil OK-knappen trykkes ned. Der varsles på 
samme måde som ved en besked, bortset fra at oplæsning af tid 
ikke er med. 
 
Når varslingsfunktionen er slået til, kan man ikke kvittere for en 
besked første gang, den kommer. Det kan man først de næste 
gange, beskeden læses op. 
 
Hvis der er flere beskeder med varsling samtidig,  kvitteres der for 
den besked, som aktuelt læses op, ved at trykke OK. 
Hvis antallet af talebeskeder overstiger intervallet for varsling på 
60 sekunder, afsluttes varslingen af de ældste beskeder, så de 
nye beskeder får prioritet. 

Vækning  
Vælges vækkeursfunktionen, repeteres vækningen hvert 3. minut 
op til 10 gange, eller indtil vækkeuret slås fra ved å trykke OK og 
holde knappen nede i  2 sekunder (varsles med et ”Pling”). 
Vækkerursfunktionen virker på samme måde som en besked, 
bortset fra at oplæsning af tid ikke er med. Den 10. vækning er 
kraftigere end de foregående. 

Oplæsning af tidligere beskeder 
Trykker man på tasten Tidligere beskeder, læser 
MEMOmessenger tidligere beskeder op. Oplæsningen begynder 
med, at der siges ”Tidligere beskeder”. Det er muligt at bladre 
tilbage til midnat dagen før. Den nyeste besked læses først, og 
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den ældste sidst. Man kan spole baglæns i beskederne ved at 
trykke Tidligere beskeder inden 5 sekunder, efter at beskeden er 
læst færdig. Trykker man på tasten, før en besked er læst færdig, 
afbrydes den, og næste besked læses op (hurtigspoling). 
 
Trykker man OK under oplæsning af en besked, standser talen 
straks. 
 
MEMOmessenger siger ugedag og dato en gang - derefter læses 
kun tidspunkt i starten af beskederne. Blader man længere tilbage 
end midnat dagen før, siges der ”I går” samt ugedag og dato for i 
går en gang.  Derefter læses kun tidspunktet op i starten af 
beskederne. Når der ikke er flere beskeder, og der trykkes på 
tasten, siger MEMOmessenger ”Pling”. 

Oplæsning af kommende beskeder 
Kommende beskeder læses op, når man trykker tasten 
Kommende beskeder. Oplæsningen begynder med, at der siges ” 
Kommende beskeder”.  Man spoler frem i beskederne ved at 
trykke kommende beskeder inden for 5 sekunder efter, at 
beskeden er læst færdig. Trykke man på tasten, før en besked er 
læst færdig, afbrydes beskeden, og næste besked læses op. 
Trykker man OK under oplæsningen af en besked, standser talen 
straks. 
Tidspunktet læses op i starten af hver besked. Udover aktuel dag 
læses ugedag og dato også op én gang (eksempel: mandag den 
tyvende marts, klokken halv to). 
Når det ikke er flere beskeder, og tasten trykkes ned, siger 
MEMOmessenger ”Pling”. 

Huskeseddel 
Huskeseddel er, i modsætning til beskeder, ikke knyttet til en en 
bestemt tid.  
 
Det er muligt at indspille huskesedler direkte på MEMOgo, selv om 
den ikke er docket i MEMObase. Det er valgfrit ( fra 
indstillingsmenuen), om MEMOmessenger skal have  1 eller 10 
huskesedler. Længden på en huskeseddel er begrænset af den 
samlede tilbageværende talehukommelse. Har man kun valgt 1 
huskeseddel, vil den foregående gamle huskeseddel blive 
overskrevet af den ny. Er der valgt 10 huskesedler, oevrskrives 
den 11. huskeseddel af den første. 
 
Indspilning 
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Ny huskeseddel indspilles ved at holde mikrofontasten nede i 2 
sekunder. Efter 2 sekunder begynder den gule lysdiode at 
blinke (medmindre hele hukommelsen er opbrugt), og 
indspilningen indledes. Lysdioden blinker under indpsilningen, 
så længe tasten holdes nede, eller indtil hele hukommelsen er 
brugt op. Når hukommelsen er brugt op, siger MEMOgo 
”Hukommelsen er fuld”. 

 
Afspilning af indlæste huskesedler 
Trykker man på  højttalertasten, afspilles indlæste huskesedler. 
Rækkefølgen er alltid nyeste huskeseddel først og  ældste 
huskeseddel sidst. Man bladrer i huskesedlerne ved at trykke på  
højttalertasten senest 5 sekunder, efter at huskesedlen er læst 
færdig.. Trykker man på tasten, før en huskeseddel er læst færdig, 
afbrydes oplæsningen, og næste huskeseddel læses 
op.(hurtigspoling). 

Kun indlæste huskesedler afspilles (ikke tid eller nummer på 
huskesedlen). Når der ikke er flere huskesedler, og man 
trykker på tasten, siger MEMOmessenger ”Pling”. 

 
Trykker man OK under afspilningen, standser talen straks. 

  
Sletning 

Sletting af en huskeseddel sker ved at trykke OK. Sletning 
vises ved, at den gule lysdiode blinker i 3 sekunder. Der er 
ingen fortrydefunktion. Talebeskeden ”Beskeden er slettet” 
høres, når en huskeseddel slettes. 
Trykker man OK i 2 sekunder under afspilning af en 
huskeseddel, afbrydes afspilningen, og huskesedlen slettes.  
Trykker man OK i 2 sekunder inden 5 sekunder efter 
afspilningen af en huskeseddel, slettes beskeden. 

Volumenindstilling 
Volumenindstilling på MEMOgo sker altid ved at trykke på tasterne 
Volumen op eller Volumen ned. Volumen har fem trin, og 
indstillingerne gemmes. Det er ikke muligt at sætte volumen til nul. 
Volumenindstilling i docket modus gælder for højttaleren i 
MEMObase. Når MEMOgo ikke er docket, er volumenindstillingen 
fælles for højttaleren i MEMOgo og for hørepropper. 
 
Tryk på volumentasterne udløser et "Pling” på det lydniveau, man 
har valgt. 
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På displayet vises et billede med grafisk fremstilling af volumen 
ved ændring af volumen i MEMObase. Billedet vises, så længe 
man stiller på volumenknappen, og i 1 påfølgende sekund. 

Funktioner i MEMObase 

Tidsfunktion 
Tidsdisplayet vises enten analogt eller digitalt, efter eget valg. Når 
man er inde i en indstilningsmenu, men er inaktiv i et minut, går 
MEMOmessenger tilbage til tidsdisplayet.  
 
Visningsformat på MEMObase følger formatet i den MEMOgo, 
som til enhver tid er docket. En bruger, som låner en MEMObase, 
vil få samme funktioner til rådighed,  uanset hvor dockingen finder 
sted. Når dockingen ophører, vælges det visningsformat på 
MEMObase, som blev konfigureret sammen med den adopterede 
MEMOgo. Klikker man midt i tidsdisplayet, og MEMOgo er docket, 
vil tidspunktet blive læst op. 

Månesymbol, døgninformation og datoinformation 
Månesymbol giver information, om det er nat eller dag. 
Døgninformation giver information om, hvornår på døgnet det er 
(morgen, formiddag, eftermiddag, aften og nat). 
Det er muligt at vælge, om dato og årstal skal præsenteres på 
displayet.  

Digitalt ur i kombination med engelsk sprog 
Vælger man digitalt ur med 12-timers format fra 
indstillingsmenuen, og der også er valgt engelsk sprog, vises 
AM/PM.  

Markering af beskeder 
Når MEMOgo er docket, og det analoge ur og beskedmarkeringer 
er valgt i indstillingsmenuene, vil beskeder for de kommende 12 
timer vises som en prik i kanten af urskiven. 
 
Trykker man på beskedmarkering på displayet, læses den eller de 
beskeder, som ligger i tidsintervallet til markeringen, op. 
Beskedmarkeringene opløses efter 30 minutter. 
 
Flere beskeder under samme prik læses op fortløbende efter 
hinanden. Opplæsningen af en talebesked kan afbrydes ved et nyt 
tryk – så læses næste besked op. I starten af hver besked læses 
tidspunktet op. 
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AFSLUT

TJEK /  ÆNDRE

SÆT ÅRLIGT 

SÆT UGENTLIGT

SÆT MÅNEDLIGT

SÆT ENKEL

MELDINGER 

Nedtælling til næste besked – elektronisk timeglas 
Når MEMOgo er docket, vises Timeglas (nedtælling til næste 
alarm), såfremt funktionen nedtælling er valgt fra 
indstillingsmenuen. Timeglasset vil være synligt fra det tidspunkt, 
hvor der er 8 timer til en alarm. Timeglasset tæller så ned  med en 
1/4 cirkel hvert kvarter, indtil nedtællingen omfatter alle 8 cirkler. 
Den sidste 1/4 cirkel slettes, når varsling / forvarsling begynder. 
Når tidspunktet for førstkommende besked er passeret, vises tiden 
til næste besked.  

Ingen tidsinformation 
Har MEMObase været uden spænding, og har MEMObase et 
dårligt batteri, så  klokkeslettet ikke længere er gyldigt, vil 
tidsdisplayet ikke blive vist. I stedet vises billedet "Sæt MEMOGO i 
”. 

Programmering af MEMOmessenger 
MEMOmessenger har to hovedmenuer – én til at lægge beskeder 
ind, og én til at foretage mere grundlæggende indstillinger. Al 
programmering sker på touchscreen'et. 
 
Tryk på knappen på venstre side af MEMObase og hold den inde 
for at komme ind til menuerne. Brug indstillingspennen, som følger 
med MEMOmessenger.  
 

Menu – Beskeder  
 
 
 
 
 

Trykkes programmeringstasten ind og 
holdes i 3 sekunder, vises 
hovedmenuen Beskeder. Følgende 
funktioner kan vælges: 
 
Hvis der ikke er plads til flere beskeder, 
vises teksten "Hukommelsen er fuld" i 
stedet for de 4 valg, man kan foretage. 
 
Tjek / ændre-tasten vises kun, når der 
er lagt beskeder ind. 

Programmeringstast 
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VARSLING 1 MIN
VÆKNING 3 MIN

MANDAG 28

12:00

INDSTIL
ENKELT BESKED

APRIL   2008

TILBAGE GEMME

M

L

T

S

O

ALLE

T F

VARSLING 1 MIN
VÆKNING 3 MIN

12:00

INDSTIL
UGENTLIG BESKED

TIDSBEGRÆNSNING

TILBAGE GEMME

VARSLING 1 MIN

VÆKNING 3 MIN

12:00

DAG   28

INDSTILL
MÅNEDLIG BESKED

TIDSBEGRÆNSNING FRA

TILBAGE GEMME

24

VARSLING 1 MIN
VÆKNING 3 MIN

NOVEMBER

12:00

INDSTIL
ÅRLIG BESKED

TIDSBEGRÆNSNING FRA

GEMMETILBAGE

Indstil enkelt, ugentlig, månedlig og årlig besked 

Når ”Indstil besked” er valgt, vises følgende: 

 
- Aktuel tid, samt pile til at bladre i tid 
- Tjekbokse til VARSLING og VÆKNING 
- Taster til INDSPILNING og TILBAGE. 
- Til ugentlig besked vises tjekbokse til valg af ugedage. 
- Til ugentlig, månedlig og årlig besked vises tast til 
tidsbegrænsning af beskeder. det kan være aktuelt i fx 
ferieperioder. 
 
Tasterne HØR BESKED og GEMME vises ikke, før der er 
indspillet en talebesked. 
 
Menuerne starter altid med at vise aktuel tid, og tiden opdateres 
ikke, efterhånden som tiden går. Er tidspunktet for besked 
overskredet, når man trykker på GEMME-tasten, vil tidspunktet for 
besked blive gemt 1 minut senere end gemmetidspunktet. 
 
Varsling og vækkeur kan ikke vælges samtidig. Det seneste valg 
går foran de forrige. 
 
Man bruger pilene til at bladre frem og tilbage. Det er ikke muligt at 
gå længere tilbage end til aktuel tid.  
Derfor er det  nødvendigt at indstille dag/dato først, hvis det 
ønskede tidspunkt på dagen ligger tidligere end den aktuelle tid.  
 
Et tryk udløser en enhed i bladringen, fx 1 minut pr. tryk. Trykkes 
en pil ned i mere end 0,8 sekund, sker bladringen automatisk med 
4 gange pr. sekund. Da begynder minutterne at løbe med en faktor 
10. 
 
Er der andre beskeder på et tidspunkt, vises det ved et særligt 
bjældesymbol. Bjældesymbolet vises, uanset om beskeden er 
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TRYK OG HOLD
MENS DU LÆSER 
DIN BESKED IND

TILBAGE GEMME

OPTAGELSE I GANG

deaktiveret eller uden for en eventuel tidsbegrænsning. Det er 
muligt at høre beskeden ved at trykke på bjældesymbolet. 
Beskeder læses op, fortløbende efter hinanden, og oplæsning af 
en talebesked kan afbrydes ved et nyt tryk. Så høres næste 
talebesked, hvis der er flere. 
 
 
INDSPILNING 
Når tasten trykkes, vises en særlig indspilningsmenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stor cirkel (tryk og hold). 
TILBAGE for at afbryde indspilningen og komme tilbage til "Sæt 
besked" menu. 
Teksten ”TRYK OG HOLD MENS DU LÆSER DIN BESKED IND". 
Teksten ”LEDIG TALETID XX MIN/SEK”, der XX minut eller 
sekund viser status på den tilbageværende talehukommelse. Går 
over til at vise sekunder, hvis det er mindre end 5 minutter tilbage 
af talehukommelsen. 
 
Trykker man på optagelsesymbolet (fyldt cirkel), starter indspilling 
og displayet viser billede med hvid cirkel (uden fyld) samt teksten 
”OPTAGELSE I GANG", så længe tasten trykkes ned. Bliver 
talehukommelsen brugt op under optagelsen, afbrydes 
indspilningen , og teksten "HUKOMMELSEN ER FULD" vises. 
Optagelser indtil da gemmes. 
 
Når tasten slippes, vises "Indspil besked" menu igen. 
Kommerder en besked, mens man er i gang med at indtale, tjekke 
eller ændre andre beskeder, afbrydes eventuel ind- og afspilning, 
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TÆNDTSLUKKET

TIDSBEGRÆNSNING

START:

STOP:

MANDAG 21

TIRSDAG 18

APRIL   2008

NOV   2008

TILBAGE

uden at man forlader indstillingsmenuen, og beskeden læses op. 
Afbrydes en optagelse, gemmes det, der er optaget indtil da, og 
teksten ”AFBRYDER PÅ GRUND AF OPLÆSNING AF BESKED” 
vises. 
 
HØR BESKED 
En højttalertast vises, når der er optaget en talebesked. Når en 
talebesked er optaget, og tasten trykkes ned, afspilles beskeden. 
Et nyt tryk standser afspilningen. 
 
Tips: For det bedste resultat: Tal med  normal stemme tæt på 
MEMOgos mikrofon. 
 
TIDSBEGRÆNSNING 
Når tasten trykkes ned, viser displayet egen side for 

tidsbegrænsning. Start- og stoptid 
svarer til aktuel tid. 

 
Tidsbegrænsingen er normalt slået 
fra, men aktiveres automatisk, når 
start- og stoptid er forskellige. Det er 
ikke muligt at gå længere tilbage end 
aktuel tid. 

 
Når tiden er indstillet, kan man vælge 
mellem SLUKKET og TÆNDT. 

 
TILBAGE-tasten returnerer til forrige menubillede. Teksten i tasten 
til tidsbegrænsning (TIDSBEGRÆNSNING SLUKKET/TÆNDT) 
opdateres i forhold til indstillingen i Tidsbegræsning-menuen. 
 
TILBAGE 
Tasten afbryder uden at gemme beskeden, og forrige menubillede 
vises. 
 
GEMME 
Tasten vises først, når en talebesked er optaget, så man undgår at 
gemme beskeder, hvor der ikke er indspillet talebesked. Et tryk på 
tasten betyder, at alarmen gemmes, og forrige menu vises. 
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ENKELT

UGE

MÅNED

ÅR

TJEK /ÆNDRE

MÅNEDLIGT 
TIDSBEGRÆNSET

TIRSDAG 22

12:00

APRIL 2008

ÆNDRETILBAGE

SLET

Tjek/ændre beskeder 

Når TJEK/ÆNDRE vælges, vises følgende: 

      

"TJEK/ÆNDRE" vises øverst på 
displayet. 
Aktuel tid vises sammen med tilhørende 
pile til at bladre i tid. 
Tjekbokse til at definere søgekriterier for 
enkelte, ugentlige, månedlige eller årlige 
beskeder. 
Beskedstaster til at søge i beskederne ud 
fra en given starttid og den valgte type 
besked. 

 
Tasterne SLET, HØR BESKED og ÆNDRE vises kun, når der er 
en besked i den valgte tid. 
 
Man kan bladre frem og tilbage i tiden med pilene. Det er ikke 
muligt at gå længere tilbage end aktuel tid. Bladringen sker med 
en enhed pr. tryk, f.eks. 1 minut pr tryk. Trykkes en pil ned og 
holdes i mere end 0,8 sekund, starter bladringen fortløbende med 
4 gange pr. sekund. 
 
Er der en besked på et tidspunkt, vises følgende: 
Type besked. 
Eventuel information om tidsbegrænsning. 
Eventuel information om deaktivering. 
I det øverste højre hjørne vises antallet af beskeder på det aktuelle 
tidspunkt, samt hvilken besked der vises, f.eks. er 1/4 den første af 
fire beskeder, som er gemt på dette tidspunkt. 
 
SLET 
Tasten vises kun, når en besked er valgt. Når tasten trykkes ned, 
afbrydes eventuel opplæsning, og en ny menu til at bekræfte 
sletning vises. Den nye menu gentager al relevant information om 
beskeden. Afbryd-tasten afbryder uden at slette, og forrige 
menubillede vises. SLET sletter beskeden, og det forrige 
menubillede vises i opdateret form med samme tidspunkt. 
 
HØR BESKED 
Højttalertasten vises kun, når en besked er valgt. Et tryk på tasten 
afspiller talebeskeden, og et nyt tryk standser afspilningen. 
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AFSLUT

AVANCERET

HUSKESEDLER

FORVARSLING

TIDSPUNKT PÅ DAGEN

DISPLAYVISNING

INDSTIL TID

OPSÆTNING

AUTOMATISK JUSTERING

SOMMERTID

INDSTIL TID

12:00

MANDAG  28

12 TIMERS VISNING

APRIL   2008

TILBAGE GEMME

TILBAGE 
Et tryk på tasten afbryder eventuel oplæsning, og menuen 
"Beskeder" vises. 
 
ÆNDRE 
Når tasten trykkes ned, går MEMOmessenger til den tilhørende 
menu til at  "Ændre besked". Den øvrige funktionalitet svarer til 
Sæt besked. 

Afslut 

Ved at trykke på AFSLUT-tasten forlader man menuen ”Beskeder” 
og tidsdisplayet vises. 

Menu - Opsætning 
Trykker man 
Programmeringskontakten ned og 
holder den i 6 sekunder, vises 
hovedmenuen Opsætning. Kommer 
der en besked, mens man er i gang 
med opsætningen, læses beskeden 
op, uden at man forlader 
opsætningsmenuerne. 
Fra menuen kan man vælge mellem 
følgende taster: 

 

Indstil tid 

Når INDSTIL TID vælges, vises følgende: 
 

 
"INDSTIL TID" vises øverst på 
displayet. 
Aktuel tid vises sammen med 
tilhørende pile til at baldre i tid. 
Tjekboks til at vælge 12 timers visning 
Tjekboks til automatisk justering af 
sommertid 
Taster til TILBAGE og GEMME. 
 
Menuerne vises altid aktuel tid, og 
tiden opdateres ikke, efterhånden som 

tiden går. 
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Man bladrer frem og tilbage med pilene. Det er ikke muligt at gå 
længere tilbage end 01.01.2007. Hvert tryk udløse en bladring, fx 1 
minut pr tryk. Trykkes man på en pil og holder den nede i mere 
end 0,8 sekund, starter bladringen fortløbende med 4 gange pr. 
sekund. Derefter begynder minutterne å gå med en faktor 10. 
 
TILBAGE 
Tasten afbryder uden at gemme, og forrige menu vises. 
 
GEMME 
Et Tryk på tasten gemmer tid og dato-information, sekundvisernen 
i uret nulstilles, og forrige menu vises. 

Indstilling af tiden direkte på MEMOgo 

OBS! Tidsindstilling sker meget lettere på displayet på 
MEMObase. Se afsnittet herover. At stille tiden direkte på 
MEMOgo er kun hensigtsmæssigt, hvis man rejser over tidszoner 
og ikke har MEMObase med sig. 
Tryk på  indstil tid-tasten og hold den nede i 10 sekunder. Efter 10 
sekunder starter indstillingen af tid ved, at årstal først indstilles. 
Det sker ved, at MEMOmessenger først siger årstallet for at 
indikere, å det kan ændres. 
 
Følgende taster benyttes til at indstille tiden: 

OK: Starter næste indstilling, og siger værdien for denne indstilling. 
Starter med årstal, derefter følger måned, dato, timer og 
minutter. Trykker man på tasten under indstillingen af minutter, 
afsluttes programmeringen, og tiden opdateres. 

Volum op og 
ned: 

Øger og mindsker indstillingen af volumen og siger 
værdien. 

Indstil tid-
tasten: 

Afslutter programmeringen uden at opdatere tiden. 

 
Eksempel på tale ved opsætning af tidspunktet 02.10.2008, 
klokken 15:45: 

Indstillings-
sekvenser: 

Talebesked: 

Årstal To tusind og otte 
Måned Oktober 
Dato 
 

Anden oktober 

Timer Klokken femten 
Minutter Klokken femten femogfyrre 
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DIGITALT UR

KUN TIMEVISER

BESKED INDIKATOR
NATSYMBOL

NEDTÆLLING

DØGNVISNING

UGEDAG

DATO

ÅR

DISPLAYVISNING

DISPLAY                             TALE

TILBAGE GEMME

Stilles tiden frem, og der er meldinger i det mellemliggende 
tidsrum, varsler MEMOmessenger ikke disse beskeder. 

Displayvisning 

Når DISPLAYVISNING vælges, kan man bestemme, om følgende 
skal vises på displayet: 
 
Digitalt ur 
Kun timeviser med analogt ur 
       
Markering af beskeder til analogt ur 
Natsymbol  
Nedtælling til næste alarm 
Døgnvisning 
Ugedag 
Dato 
År 
 

 
 
Derudover findes der tjekbokse, hvor man kan vælge, om følgende 
skal siges i en besked: 
Døgnvisning 
Ugedag 
Dato 
År 
 
TILBAGE 
Tasten afbryder uden at gemme, og forrige menu vises. 
 
GEMME 
Et tryk på tasten gemmer indstillingerne, og forrige menu vises. 
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MORGEN:                    06:00

FORMIDDAG:              09:00

EFTERMIDDAG:          12:00

AFTEN:                        18:00

NAT:                            23:00

LYS DAG                      70%

LYS NAT                      30%

TIDSPUNKT PÅ DAGEN

TILBAGE GEMME

Tidspunkt på dagen 

Når TIDSPUNKT PÅ DAGEN vælges, kan man indstille 
starttidspunktet til: 

 
 
Morgen 
Formiddag 
Eftermiddag 
Aften 
Nat 
 
Med pilene kan man bladre frem og 
tilbage for hvert tidspunkt på dagen i 
trin á en halv time. Det gældende 
interval om morgenen er fra kl 04:00 
til 12:00, mens det er fra kl 18:00 til 

02:00 om natten. Det er ikke muligt at vælge tidsintervaller,  som 
overlapper andre tidspunkter om dagen eller om natten. 
 
Når MEMOmessenger er sat op på engelsk, findes der ikke 
formiddagsindstilling. I det tilfælde er morgen-intervallet (morning) 
fra 6 til 12, eftermiddag (afternoon) fra 12 til 18, aften (evening) fra 
18 til 23 og nat (night) fra 23 til 6. 
 
Menuen indeholder mulighed for justering af backlight lysstyrke,  til 
henholdsvis dag og nat. Ved at trykke på de tilhørende pile 
reguleres lysstyrken op og ned i trin på 1%. Styrken i Backlight 
ændres i takt med indstillingen. Efter et langt tryk ændres styrken 4 
gange i sekundet. Lys til dag og nat kan stilles helt frit i forhold til 
hverandre (det er f.eks. muligt at have kraftigere lys om natten.) 
 
I menuen findes der taster for TILBAGE og GEMME, ligesom i 
displayvisning-menuen. 
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FORVARSLING

LYD

VIBRATION

TILBAGE GEMME

HUSKESEDLER

1    HUSKESEDDEL

10 HUSKESEDLER

TILBAGE GEMME

Forvarsling 

Når FORVARSLING vælges, kan man via tjekbokse vælge, om 
beskederne skal have: 
 

 
Forvarsel med lyd 
Forvarsel med vibration 
 
På menubilledet er der taster til 
TILBAGE og GEMME med samme 
funktion som i displayvisnings-
menuen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Huskesedler 

Når man vælger HUSKESEDLER, kan man via tjekbokse vælge 
om MEMOMESSENGER skal vise 1 eller 10 huskesedler.Det er 
ikke muligt at vælge begge dele.  Det seneste valg har prioritet. 
 

 
På menuen er der taster for TILBAGE 
og GEMME med samme 
funktionalitet i "Displayvisning" 
menuen. 
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AFSLUT

FABRIKINSTILLINGER

KALIBRER DISPLAY

TILBAGEFØR BACKUP

ADOPTER MEMOGO

AVANCERET

SPROG

KVINDESTEMME

MANDESTEMME

SPRÅG

DANSK

TILBAGE GEMME

Avanceret 

Når man vælger AVANCERET, vises 
en menu med følgende valg: 
 
SPROG 
ADOPTÉR MEMOGO 
TILBAGEFØR BACKUP 
 
KALIBRER DISPLAY 
FABRIKSINDSTILLINGER 
 
 
AFSLUT 

 

Sprog  

På MEMOmessenger kan man vælge mellem dansk, norsk og 
svensk tale og tekst, med enten mands- og og kvindestemme. 

 
Når man vælger menuen SPROG, 
vises det valgte sprog med 
tilhørende pile til at bladre i de 
forskellige sprogmuligheder.  
 
Tjekbokse anvendes til at vælge 
mands- eller kvindestemme. Begge 
dele kan ikke vælges samtidig, og 
det sidst valgte har prioritet. 
 
 
 

 

Adoptér MEMOgo 

Vælger man ADOPTÉR MEMOGO i menuen, linkes MEMOgo til 
MEMObase. Teksten ” MEMOGO ER ADOPTERET” vises i 5 
sekunder - derefter vises ”Avanceret” menuen igen. Eventuelle 
tidligere links til andre MEMOgo vil blive slettet i MEMObase. 

Tilbagefør backup 

OBS! Dette er aktuelt, hvis man mister sin MEMOgo og får en ny, 
og man  vil overføre beskeder, som ligger i backup på MEMObase. 
Alt som er gemt på MEMOgo slettes.. 
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TRYK PÅ KRYDS

+

Vælger man TILBAGEFØR BACKUP fra menuen, og MEMOgo 
samtidig er docket i en MEMObase, som den er linket sammen 
med, skal man gennemføre en fuldstændig backup fra MEMObase 
til MEMOgo. Displayet viser ”BACKUP KOPIERES TIL 
MEMOGO”, mens kopieringen er i gang. Derefter vises”Avanceret” 
menuen igen. 
OBS! Backup-kopiering tager ca.30 minutter. 
 
Hvis MEMOgo og MEMObase ikke er linket sammen, vises 
teksten ”MEMOGO ER IKKE ADOPTERET” i 5 sekunder,  og 
derefter vises ”Avanceret” menuen igen. 
 
Findes der ikke en gyldig backup, vises teksten ”INGEN GYLDIG 
BACKUP”i 5 sekunder, og derefter vises ”Avanceret” menuen igen. 
 
Alarmer med varslingstidspunkt under tilbageføringen af  backup, 
ignoreres. 

Kalibrér display 

Vælger man  KALIBRÉR DISPLAY, 
vises et kryds i øverste højre hjørne, 
og en tekst midt i displayet "TRYK PÅ 
KRYDS ”. Når brugeren har trykket på 
krydset, forsvinder det, og der vises 
nu et kryds i nederste venstre hjørne 
med samme tekst. Når brugeren 
trykker her, vises ”Avanceret” menuen 
igen. 
 
 
 

 

Fabriksindstillingeer 

OBS!  Her slettes alle gemte beskeder i både MEMOgo og 
MEMObase. 
Vælger man FABRIKSINDSTILLINGER, er der følgende 
funktioner: 
Ingen beskeder. 
Ingen huskeseddel-beskeder. 
10 huskesedler. 
Automatisk indstilling af sommertid. 
Analogt ur. 
24-timers format. 
Fuld visning av ur, tid på døgnet, ugedag, dato og år. 
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Markering af beskeder, natsymbol og nedtælling. 
Dag begynder kl. 06:00 med 80% lysintensitet på displayet. 
Nat begynder kl. 23:00 med 20% lysintensitet på displayet. 
Forvarsling lyd. 
Forvarsling vibration. 
Information om, at link til MEMObase slettes. 
Valg af sprog påvirkes ikke. 
Sletter al backup i MEMObase. 
 
Kalibrering af displayet forbliver uændret, når man vælger 
Fabriksindstillinger. 
 
Når man velger FABRIKSINDSTILLING vises teksten ” 
PRODUKTET ER INDSTILLET EFTER FABRIKSINDSTLLINGER” 
i 5 sekunder,  og derefter viser MEMOmessenger 
tidsindstillingsdisplayet. 

Tilbage 

Ved å trykke TILBAGE, vises menuen ”Indstilling”. 

Afslut 

Trykekr man AFSLUT forlader man menuen "Indstilling", og 
tidsdisplayet vises. 
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Rengøring 
MEMOmessenger gøres ren med en klud, der er let fugtet i 
sæbevand, men produktet må ikke komme ned i vand.  Husk at 
koble strømforsyningen fra under rengøringen. 

Artikelnummer og tilbehør 
402570 MEMOmessenger  
MEMOmessenger består af 
402571 MEMObase 
402572 MEMOgo 
 
Fast tilbehør MEMOmessenger 
Pegepen 
Hørepropper  
Halssnor 
Symbolsæt (klistermærker)  
Bæltetaske  
Strømforsyning 
 
Tilkøb tilbehør MEMOmessenger  
402518 Vibrator 
402824 Højttalere med forstærker 
402820 Hovedtelefoner 
402 xxx Diverse kontakter 
404523/404240 Falck 6705 Armbåndssender og -modtager (til 
fjernbetjening af funktionerne)      

402020 JellyBeamer, trådløs afbryder (til fjernbetjening af funktionerne)  
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Tekniske data 
MEMObase:  
Vægt:710g  
Mål:200x185x150 mm    
Displaystørrelse 7 tommer (88x116mm) 
MEMOgo 
Vægt:115g   
Mål:123x50x26 mm    
Taletid: 26 min 20 sek (inkl. huskesedler) 
Batteri:3.6V LiIo 600 mÅ (batteriskifte skal ske hos leverandøren) 
Opladningstid fra tomt til fuldladet batteri; 4 timer 
Forbrug standby; 380µA. Teoretisk standbytid 2 måneder 
Aktivt middel lydniveau: Typisk 290 mA. Teoretisk taletid på ca. 2 
timer 
Aktivt højt lydniveau: Typisk 360 mA. Teoretisk taletid på mindst  
1.5 timer Strømforsyning:12V 0.8A  
 
 

Sikkerhed og ansvar 
Falck Igel AS har udarbejdet risikoanalyse for produktet i henhold 
til NS-EN 1441 til Medicinsk udstyr. Produktets brugervejledning 
og tekniske specifikation er udarbejdet med henblik på de 
sikkerhedsvurderinger, som er foretaget i dette dokument. 
Ved ibrugtagning og daglig brug af  produktet er det altid vigtigt at 
tænke på sikkerheden. Det er ikke muligt at beskrive alle de 
måder, man ikke må bruge produktet på, i en brugervejledning. 
Hvis man er i tvivl om,  man har taget produktet korrekt i brug og 
indstillet det korrekt, anbefaler vi, at man tager kontakt til sin 
leverandør. 
Vær specielt oppmærksom på, at selv om MEMOmessenger giver 
besked om at udføre handlinger, er det ikke en garanti for, at 
handlingerne faktisk bliver udført. MEMOmessenger må derfor 
ikke bruges som den eneste måde at give besked på, hvis det kan 
medføre skader, såfremt handlingen ikke udføres eller udføres 
flere gange (i tilfælde af en ”varslingsbesked”). Vær i denne 
sammenhæng specielt forsigtig med beskeder, som indebærer 
indtagelse af medicin. 
Falck Igel AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader 
eller tab som følge af brug, forkert brug, manglende opfølgning, 
forkert indstilling, forkert opkobling eller lignende. Falck Igel AS` 
økonomiske ansvar er i alle tilfælde begrænset til værdien af selve 
produktet.  
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Version 121009 

Miljø 
Den ydre emballage skal recirkuleres som papiraffald. 
Den indre emballage skal recirkuleres som plastaffald. 
Selve produktet skal recirkuleres som elektronikkaffald, når det kasseres.  
Det kan leveres til alle udsalgssteder, som sælger elektronikprodukter, til din 
leverandør, eller til kommunale adresser. 
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