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1. Indledning 

MEMOday minder dig om hvilken dag og hvilket tidspunkt, det er. På et 
tydeligt display vises tid, ugedag, dato, og hvilken del af døgnet det er. 
Man kan også få teksten oplæst. 

Ved at vise, om det er nat eller dag, kan MEMOday forhindre, at 
brugeren ved en fejl ringer til pårørende eller går ud midt om natten. 

MEMOday bør placeres et centralt sted i hjemmet. Det sættes i en 
stikkontakt med den medfølgende oplader. 

Det er nemt at indstille MEMOday, så det passer til brugerens behov. 

Teksten forsvinder ved strømafbrydelse, men MEMOday fungerer 
normalt, når strømmen er tilbage. 

MEMOday stiller automatisk om til sommer- og vintertid. 

 

2. Sådan kommer du i gang 

1. Bestem, hvordan MEMOday skal introduceres. En del personer vil 
ikke bruge ”hjælpemidler”, og man kan da bare give den som en 
”gave”. 

2. Bestem hvor i boligen, MEMOday skal placeres. Det bør være et sted, 
hvor det er nemt at få øje på, f.eks. ved telefonen eller på 
køkkenbordet. Vær opmærksom på, at lys fra lamper eller vinduer 
ikke reflekteres i displayet, da det så kan være svært at se. 

3. Sæt den medfølgende oplader i en stikkontakt og til udtaget på siden 
af MEMOday. 

4. Hold Tænd/Sluk-knappen på bagsiden af MEMOday inde, indtil 
displayet tændes. 

5. Følg instruktionerne til at indstille sprog, land, tid og dato samt de 
oplysninger, der skal vises på displayet. Se kapitel 8. Display for flere 
oplysninger. 

6. Sørg for, at laderen altid er tilsluttet. Displayet er kun tændt, når 
MEMOday er sat i stikkontakten. 

 

OBS! Brug kun den medfølgende oplader til dette produkt. Kontakt din 
leverandør, hvis du har brug for en ny. 
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3. Talestøtte 

Hvis du trykker let på displayet, læser MEMOday det op, som man 
trykker på. 

Sørg for, at indstillingen til talestøtte er sat til, se kapitel 8. Display. 

 

4. Skift baggrundsfarve 

Når man trykker på knappen  ændres baggrundsfarven på MEMOday 
fra lys til mørk eller omvendt. 

 

5. Tidsintervaller 

MEMOday viser med tekst, hvilken del af døgnet det er. 

Tidsintervallerne for dette er forprogrammerede, og følgende tider 
gælder: 

morgen: 06:00 – 09:00 

formiddag: 09:00 – 12:00 

eftermiddag: 12:00 – 18:00 

aften: 18:00 – 23:00 

nat: 23:00 – 06:00 

Om natten sænkes lysstyrken på skærmen automatisk. 
 

6. Batteribackup 

Hvis laderen ikke er tilsluttet eller ved strømafbrydelse vises en 
meddelelse om, at man skal tilslutte opladeren. Efter et minut uden 
strøm slukkes skærmen. 

Når MEMOday igen får strøm (opladeren tilsluttes eller strømmen 
kommer tilbage efter en strømafbrydelse), tændes displayet, og det rette 
tidspunkt, ugedag, dato og del af døgnet vises igen. Indstillingerne 
gemmes af et indbygget batteri. 

Hvis MEMOday har været uden opladning meget længe (flere uger), kan 
det være nødvendigt at indstille sprog, land, tid og dato, og hvad der skal 
vises på displayet igen. 
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7. Tænd/sluk MEMOday 

Ved normal brug skal MEMOday altid være tændt, idet brugeren altid bør 
kunne se oplysningerne på displayet. 

Man kan slukke for displayet ved at trykke kort på Tænd/Sluk-knappen. 

Hvis MEMOday ikke skal bruges i længere tid, kan det slukkes helt ved 
at holde Tænd/Sluk-knappen inde i lang tid, indtil der vises to valg på 

displayet. Tryk på  for at slukke. 

 

8. Display 

Man kan indstille hvilke oplysninger, der skal vises på displayet. 

Gå til indstillingsguiden ved at holde Tænd/Sluk-knappen, indtil der vises 

to valg. Tryk på  for at starte indstillingsguiden. 

Indstillingsguiden har fire trin: 

 Angiv sprog. Sprog med symbolet  har talestøtte. Når sproget er 

valgt, er symbolet grønt  for talestøtte tændt og rød  for 
slukket. Tryk på symbolet for at ændre det. 

 Vælg land, hvor MEMOday skal bruges. Dette bestemmer, hvordan 
tiden vises, og omstillingen til sommer- og vintertid. 

 Angiv tid og dato. Indstil aktuel tid, år, måned og dato. 

 Angiv displayindstillinger, vælg hvad der skal vises på displayet: 

 

digital tid 

ugedag 

dato 

 

 

analogt ur 

del af døgnet 

knap til farveskift 

 

9. Vedligeholdelse/rengøring 

MEMOday rengøres med en let fugtig klud med et mildt 
rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler til rengøring. 
Produktet må ikke dyppes i vand. 
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10. Miljø 

Emballagen kan genanvendes og kildesorteres som papiremballage. 

Når produktet eller batteriet skal kasseres, skal det behandles som 
elektronikaffald eller sendes tilbage til leverandøren. 

 

11. Tekniske specifikationer 

Mål (h × b × d): 140 x 185 x 95 mm 

Vægt: 0,35 kg 

Batteri: Indbygget opladeligt Lithium-ion, 3,7 V 

Oplader: 5,0 V, 1500 mA (center positiv) Det er kun den 
medfølgende oplader, der må anvendes. Ved 
bestilling af en ny anvendes artikelnummer 
508258 Power Supply MEMOday. 

Display: 7 tommer 

Tilgængelige 
sprog: 

Svensk, norsk, dansk, finsk, islandsk*, engelsk, 
tysk, hollandsk, flamsk, fransk, spansk, italiensk, 
slovensk*, bosnisk*, kroatisk*, serbisk*, tjekkisk, 
polsk, albansk*, arabisk, persisk*, tyrkisk, 
somalisk*, ungarsk*, russisk, græsk,  
(sprog med * mangler talestøtte) 

 

12. Medfølgende dele 

MEMOday 1 stk. 

Oplader til MEMOday, art. nr.: 508258 1 stk. 

Brugervejledning 1 stk. 

 

13. Opbevaring 

Hvis MEMOday ikke er i brug, bør det opbevares indendørs i 
stuetemperatur. 
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14. Genanvendelse 

For at genindstille MEMOday til fabriksindstilling, skal man gå til 
indstillinger og indstille det ønskede sprog og land, se kapitel 8. Display. 
Rengøres i henhold til instruktionerne i kapitel 
9. Vedligeholdelse/rengøring. Tjek øvrigt, om den tilhørende oplader er 
beskadiget. Hvis opladeren er beskadiget, kontaktes leverandøren for at 
bestille en ny. 

 

15. Overensstemmelse med Rådets direktiv om 
medicinsk udstyr 

MEMOday markedsføres som et medicinteknisk produkt klasse I til 
personer med kognitive funktionsnedsættelser og opfylder kravene i 
Rådets direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EEC. 

 

16. Sikkerhed og ansvar 

Abilia AB har analyseret risiciene ved produktet i overensstemmelse med 
SS-EN 14971. 

Ved idrifttagelse og daglig anvendelse af produktet er det altid vigtigt at 
tænke på sikkerheden. Det er ikke muligt i en brugsanvisning at beskrive 
alle de måder, man ikke må anvende produktet på. Hvis du er usikker 
på, om produktet er taget korrekt i drift, eller om det er korrekt indstillet, 
anbefaler vi, at du tager kontakt til din leverandør. 

Abilia AB er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tab, 
som følger af anvendelse, fejlanvendelse, mangel på opfølgning, forkert 
indstilling, forkert tilslutning eller lignende. Abilia AB's økonomiske 
ansvar er i alle tilfælde begrænset til værdien af produktet selv. 
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