
 

Rev E DK 

 

 

 

 

 

  

Brugervejledning 

 

MEMOdayplanner 3 

Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion 

Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion 



2 

  



3 

Indholdsfortegnelse 
 

1. Indledning ........................................................................................................................ 5 

1.1 To forskellige varianter, en 12- eller 24-timersversion ................................................ 5 

2. Oversigt over apparatet ................................................................................................... 6 

2.1 Medfølgende dele ....................................................................................................... 6 

3. Montering ......................................................................................................................... 7 

4. Indstilling af uret ............................................................................................................... 7 

5. Alarm i Memodayplanner ................................................................................................. 8 

5.1 Sæt en alarm .............................................................................................................. 8 

5.2 Kvittering af alarm ....................................................................................................... 9 

5.3 Se den satte alarm ..................................................................................................... 9 

5.4 Fjern alarm ................................................................................................................. 9 

6. Tilpasning af Memodayplanner ...................................................................................... 10 

6.1 Visning af tid som lyssøjle eller lyspunkt .................................................................. 10 

6.2 Blinkende lys ved alarm ............................................................................................ 10 

6.3 Digital visning af tid ................................................................................................... 10 

6.4 Indstilling af lysstyrke for lyssøjle/lyspunkt................................................................ 10 

6.5 Indstilling af lysstyrke for det digitale ur .................................................................... 11 

6.6 Indstilling af lydstyrke for alarm ................................................................................ 11 

6.7 Ændring af starttid for dag og nat ............................................................................. 11 

6.8 Ændring af 12/24-timers ur ....................................................................................... 12 

6.9 Ændring af placering for sommertidsfunktion ........................................................... 12 

7. Opbevaring .................................................................................................................... 13 

8. Rengøring ...................................................................................................................... 13 

9. Rekonditionering ............................................................................................................ 13 

10. Sikkerhed og ansvar .................................................................................................... 13 

11. Tekniske data .............................................................................................................. 14 

11.1 Anvendelsesmiljø ................................................................................................... 14 

11.2 Medfølgende artikler ............................................................................................... 14 

11.3 Reservedele/tilbehør .............................................................................................. 14 

11.4 Tekniske data ......................................................................................................... 14 

11.5 Overensstemmelse med Rådets direktiv om medicinsk udstyr ............................... 15 

11.6 Genbrug af elektronikaffald ..................................................................................... 15 

 

  



4 

  



5 

1. Indledning 

Memodayplanner 3 er en planlægningstavle, der viser tiden på en håndgribelig måde samt 
hvor længe der er til næste aktivitet/gøremål. Ved hjælp af en lyssøjle, hvor et lyspunkt 
slukkes for hvert kvarter, eller et lyspunkt flytter sig nedad, kan brugeren meget nemt se, 
hvor langt man er henne på dagen. De forskellige farver på lyssøjlerne gør det nemt at se, 
om det er dag eller nat. Der kan tilknyttes en alarm med lyd til hvert lyspunkt for at gøre 
brugeren opmærksom på at se på tavlen, hvis der skal ske noget. Tavlen er en fritstående 
enhed uden tilslutning til internettet. Whiteboardtavlan er magnetisk og kan nemt tilpasses 
din egen stil og dine behov med tekst, billeder og symboler.  

Memodayplanner tilpasses med en alarm til de ønskede tidspunkter/lyspunkter. Alarmen 
gives i form af en biplyd eller et blinkende lyspunkt. Alarmens lydstyrke kan reguleres.  

Se Idehæftet for gode tips til anvendelse af Memodayplanner. 

 

1.1 To forskellige varianter, en 12- eller 24-timersversion 

Memodayplanner 3 findes i to forskellige varianter, en 12- eller 24-timersversion 
Forskellen på dem er, at tidssøjlen vises med 12 eller 24 timer, og at de tilsvarende tal er 
fortrykt på forsiden. 

Det er muligt at omstille Memodayplanner 3 fra 12- til 24-timersversionen og omvendt. 
Anbring et af magnetbåndene med tidspunkter (findes som tilbehør) og skift starttiden for 
dagen, se kapitel 6.7 Ændring af starttid for dag og nat. 

 

12-timersversionen 24-timersversionen 
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2. Oversigt over apparatet 

                          

 

 

 

 

 

 

1. Tidvisning dag 7. Hul til ophængning 

2. Tidvisning nat 8. Justering af lysstyrke morgen 

3. Magnetisk whiteboard 9. Justering af lysstyrke aften 

4. Digitalt ur 10. Justering af lysstyrke nat 

5. ALARM-knap (LARM) 11. Justering af visning 

6. TID-knap 12. Justering af lysstyrke til digitalt ur 

 13. Justering af alarmens lydstyrke 

 14. Udtag til tilslutning af manøvrekontakt 

2.1 Medfølgende dele 

Memodayplanner levereres med følgende udstyr: 

• Strømforsyning 
• 3 stk. whiteboard-penne 
• Mikrofiberklud 
• Skruetrækker 
• Skruer til montering på væg og monteringsskabelon 
• Brugervejledning 
• Quickguide 
  

7 7 

2 

4 

10 

8 

9 

11 13 12 
14 

6 5 

7 7 

1 

3 

5 6 5 6 



7 

3. Montering 

Memodayplanner anbringes på væggen med de medfølgende skruer. Brug skabelonen til 
at få den rette afstand mellem skruerne. Sørg for, at fastgørelsen er tilpasset efter 
underlaget. 

Sæt strømforsyningen i en stikkontakt. Memodayplanner skal hele tiden været sat i en 
stikkontakt. Hvis strømmen forsvinder, vil uret blive ved med at gå, men lyssøjlen vil ikke 
lyse, før strømmen er tilbage. Memodayplanner vil da vise den indstillede tid. 

 

4. Indstilling af uret 

Når Memodayplanner er sat i en stikkontakt, vises tiden digitalt på urets display. Uret er 
ved leveringen indstillet sådan, at omstillingen mellem sommer- og vintertid sker 
automatisk (gælder sommertid inden for EU). Se instruktionen herunder for, hvordan man 
indstiller uret. For at omstillingen mellem vinter og sommertid skal fungere, skal 
datoindstillingen også være korrekt. 

 

Når man skal indstille uret, bruger man knapperne ALARM/LARM og TID, der sidder på 
undersiden af Memodayplanner. 

 

 

1. Gå ind i tidsindstillingsfunktionen ved at trykke på TID-knappen i 2 sekunder. 

2. Time blinker og kan ændres ved at trykke på ALARM-knappen. Hvis man trykker på 
knappen i mere end 0,8 sekunder, vil tallene bladre automatisk. 

3. Tryk på TID-knappen, nu blinker Minutter. Tryk på ALARM-knappen for at ændre. 
Hvis man holder knappen inde i mere end 0,8 sekunder, vil tallene bladre 
automatisk. 

4. Tryk på TID-knappen, nu blinker År (displayet viser f.eks. 1 14). Tryk på ALARM-
knappen for at ændre. Hvis man holder knappen inde i mere end 0,8 sekunder, vil 
tallene bladre automatisk. 

5. Tryk på TID-knappen, nu blinker Måned (displayet viser f.eks. 2 06). Tryk på 
ALARM-knappen for at ændre. Hvis man holder knappen inde i mere end 0,8 
sekunder, vil tallene bladre automatisk. 

6. Tryk på TID-knappen, nu blinker Dag (displayet viser f.eks. 3 25). Tryk på ALARM-
knappen for at ændre. Hvis man holder knappen inde i mere end 0,8 sekunder, vil 
tallene bladre automatisk. 

7. Gå ud af tidsindstillingsfunktionen ved at trykke på TID-knappen. (Hvis man ikke 
trykker på TID-knappen i løbet af 1 minut, så går Memodayplanner automatisk ud af 
tidsindstillingsfunktionen.) 

ALARM/LARM TID 

forside 
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5. Alarm i Memodayplanner 

Memodayplanner kan alarmere om aktiviteter ved hjælp af et lydsignal, og ved at 
lyspunktet for det aktuelle tidspunkt blinker. Man kan kan indstille, om lyspunkterne skal 
blinke eller ikke blinke ved alarm, se 6.2 Blinkende lys ved alarm. 

Man kan sætte en alarm til hvert kvarter hele døgnet. Alle alarmerne gentages, dvs. de 
kommer igen på samme tidspunkt hver dag. 

 

5.1 Sæt en alarm 

Når man vil sætte en alarm, bruger man knapperne ALARM/LARM og TID, der sidder på 
undersiden af Memodayplanner. 

 

 

Sådan sætter man en alarm: 

1. Gå ind i alarmindstillingsfunktionen ved at trykke på ALARM-knappen i 2 sekunder.  
Efter de 2 sekunder slukkes alle lyspunkter i lyssøjlen, bortset fra dem, der allerede 
er sat til alarm. Lyspunkter, der har en alarm sat, lyser med et konstant lys. 

2. Herefter bladres til det ønskede tidspunkt med TID-knappen. Hvis man holder 
knappen inde i mere end 0,8 sekunder, vil lyspunkterne bladre automatisk. 

3. Tryk på ALARM-knappen for at aktivere en alarm på det valgte lyspunkt. Når man 
har sat en alarm til et lyspunkt, blinker den med hurtige blink. 

Man kan skifte mellem alarm til/fra ved at trykke på ALARM-knappen. 

Hurtige blink = Alarmen er sat 

Langsomme blink = Ingen alarm 

4. Gentag punkt 2-3 herover, hvis du vil sætte flere alarmer. 

5. Gå ud af alarmindstillingsfunktionen ved at trykke på ALARM-knappen i 2 sekunder. 
(Hvis man ikke trykker på ALARM-knappen i løbet af 1 minut, så går 
Memodayplanner automatisk ud af alarmindstillingsfunktionen.) 

 

OBS! Når man er i alarmindstillingsfunktionen, vises de lyspunkter, der har en alarm 
aktiveret, med en konstant lys. Der kan sættes maks. 96 alarmer, én for hvert lyspunkt.  

 

  

ALARM/LARM TID 

forside 
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5.2 Kvittering af alarm 

Når Memodayplanner afgiver en alarm, hører man en bippende lyd i 60 sekunder og 
lyspunktet blinker i 15 minutter. Der kan kvitteres for en alarm på tre forskellige måder: 

1. Automatisk. Vent i 60 sekunder og alarmen kvitteres automatisk. (Lyspunktet 
fortsætter med at blinke i 15 minutter). 

2. Tryk på manøvrekontakt. Man kan kvittere for en alarm ved at trykke på en 0/1-
kontakt, der er tilsluttet udtaget til alarmkontakten på bagsiden af Memodayplanner, 
se Oversigt over apparatet. Det kan være en valgfri 0/1-kontakt med et 3,5 mm 
monostik. Kontakt Abilia for valg af 0/1-kontakt. 

3. Tryk på ALARM-knappen. Der kan kvitteres for en alarm, ved at man trykker på 
ALARM-knappen på undersiden af Memodayplanner. 

 

5.3 Se den satte alarm 
Tryk ALARM-knappen ind i 2 sekunder for at se hvilke lyspunkter, der har en alarm. Tryk 
ALARM-knappen ind i 2 sekunder igen for at komme tilbage til brugerfunktionen.  
I brugerfunktionen kan man ikke se hvilke lyspunkter, der har en alarm sat. 

 

5.4 Fjern alarm 

Hvis man vil fjerne en alarm, skal man gå frem på samme måde som i 5.1 Sæt en alarm.  

 

Man kan også slette alle alarmer på én gang: 

1. Gå ind i alarmindstillingsfunktionen ved at trykke på ALARM-knappen i 2 sekunder. 

2. Tryk på både ALARM- og TID-knappen og hold dem inde i 1 sekund. Der høres et 
signal og alle alarmer slettes. 

3. Gå ud af alarmindstillingsfunktionen ved at trykke på ALARM-knappen i 2 sekunder. 
(Hvis man ikke trykker på ALARM-knappen i løbet af 1 minut, så går 
Memodayplanner automatisk ud af alarmindstillingsfunktionen.) 
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6. Tilpasning af Memodayplanner 

Når man vil tilpasse Memodayplanner, skal man bruge Kontakt 1-3 på bagsiden. 

  

 

 

 

 

6.1 Visning af tid som lyssøjle eller lyspunkt 

Det aktuelle tidspunkt, "nu", kan vises på forskellige måder på Memodayplanner. Som en 
lyssøjle eller som et lyspunkt.  

Når lyssøjle er valgt, vises det aktuelle tidspunkt med en lyssøjle, hvor et lyspunkt slukkes 
for hvert kvarter. Hvis man vælger lyspunkt, flytter et lysende punkt sig nedad for hvert 
kvarter, så man kan se, hvor på dagen man er.  
For at indstille Visning af tid skal man ændre Kontakt 1. 

 Kontakt 1 op = lyssøjle 

 Kontakt 1 ned = lyspunkt 

6.2 Blinkende lys ved alarm 

Man kan vælge, om lyset for det aktuelle tidspunkt skal blinke eller ikke blinke, når en 
aktivitet har en alarm med lyd. 

For at indstille Blinkende lys ved alarm skal man ændre Kontakt 2.  

 Kontakt 2 op = blinkende lys ved alarm 

 Kontakt 2 ned = almindeligt konstant lys ved alarm 

6.3 Digital visning af tid 

Længst nede på Memodayplanner er der et digitalt ur. Man kan vælge, om det skal vises 
eller ikke vises ved at indstille Kontakt 3 (se billede 2) på bagsiden af Memodayplanner. 

For at indstille Digital visning af tid skal man ændre Kontakt 3.  

 Kontakt 3 op = digitalt ur vises 

 Kontakt 3 ned = intet digitalt ur 

6.4 Indstilling af lysstyrke for lyssøjle/lyspunkt 

Man kan ændre lysstyrken på lyssøjlen/lyspunktet på Memodayplanner. Lysstyrken kan 
reguleres individuelt for lyssøjlerne dag og nat. Det kan gøres med en lille skruetrækker på 
justeringsskruerne på bagsiden af Memodayplanner, se Oversigt over apparatet. 
Dagvisningen har to justeringsskruer for formiddag og eftermiddag. 

Kontakt 1 - 3 Tilslutning af 0/1-kontakt 

Lysstyrke på 
digitalt ur 

Lydstyrke på alarm 
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6.5 Indstilling af lysstyrke for det digitale ur 

Man kan ændre lysstyrken på det digitale ur på Memodayplanner. Det kan gøres med en 
lille skruetrækker på justeringsskruerne på bagsiden af Memodayplanner, se billedet 
herover. 

6.6 Indstilling af lydstyrke for alarm 

Man kan ændre lydstyrken på alarmsignalet på Memodayplanner. Det kan gøres med en 
lille skruetrækker på justeringsskruerne på bagsiden af Memodayplanner. Skru med uret 
for at hæve og mod uret for at sænke lydstyrken, se billedet herover. 

6.7 Ændring af starttid for dag og nat 

Memodayplanner er normalt indstillet til at vise dagen mellem 7 om morgenen og 23 om 
aftenen. Natten vises fra 23 om aftenen til 7 om morgenen. Det er muligt at ændre dette 
ved anbringe et af magnetbåndene med tidspunkter (se under Tilbehør) og skifte starttiden 
for dagen, se herunder. 

Eksempel: Man ønsker, at dagen skal begynde kl. 8 og slutte kl. 24. Natten vil da 
tilsvarende være mellem 24 og 8. 

Klip det aktuelle magnetbånd til (med 24- 
eller 12-timersvisning eller visning af analoge 
ursymboler), sådan at kl. 8 om morgenen 
fysisk kommer der, hvor der står 7 på tavlen. 

 

Hvis tidsangivelsen ikke er nødvendig, så 
bruges de hvide magnetbånd til at dække 
dette på tavlen. 

 

 

 

Lav et tilsvarende magnetbånd til natten. 
 

 

1. Gå ind i indstillingsfunktionen ved at trykke på ALARM- og TID-knappen samtidig i  
5 sekunder. 

2. Nu blinker Starttid for dagen (displayet viser f.eks. 1 07). Tryk på ALARM-knappen 
for at ændre. Hvis man holder knappen inde i mere end 0,8 sekunder, vil tallene 
bladre automatisk. Når displayet viser "1 08", betyder det, at den nye starttid er kl. 8. 

3. Gå ud af indstillingsfunktionen ved at trykke på TID-knappen tre gange. (Hvis man 
ikke trykker på TID-knappen i løbet af 1 minut, så går Memodayplanner automatisk 
ud af tidsindstillingsfunktionen.) 
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6.8 Ændring af 12/24-timers ur 

Memodayplanner findes i to forskellige varianter, en 12- eller 24-timersversion. Det er 
muligt at omstille Memodayplanner fra 12- til 24-timersvisning og omvendt. Følg 
instruktionen herunder og anbring de tilsvarende magnetbånd på Memodayplanner. 
Memodayplanner er normalt indstillet sådan, at det digitale ur i 12-timersversionen vises 
med 12-timersvisning, og at det digitale ur i 24-timersversionen vises med 12-
timersvisning. Dette kan ændres, se herunder. 

1. Gå ind i indstillingsfunktionen ved at trykke på ALARM- og TID-knappen samtidig i  
5 sekunder. 

2. Tryk på TID-knappen, nu blinker 12 eller 24 (displayet viser f.eks. 2 24). Tryk på 
ALARM-knappen for at skifte mellem 12- og 24-timersvisning på det digitale ur. 

3. Gå ud af indstillingsfunktionen ved at trykke på TID-knappen to gange. (Hvis man 
ikke trykker på TID-knappen i løbet af 1 minut, så går Memodayplanner automatisk 
ud af tidsindstillingsfunktionen.) 

 

6.9 Ændring af placering for sommertidsfunktion 
Memodayplanner kan indstilles til automatisk omstilling mellem sommer- og vintertid. Dette 
kan ske i henhold til EU- eller USA-standard. 

Memodayplanner er normalt indstillet, så den automatisk ændrer til sommertid i henhold til  
standard for sommertid i EU. For at ændre dette, se herunder. 

1. Gå ind i indstillingsfunktionen ved at trykke på ALARM- og TID-knappen samtidig i  
5 sekunder. 

2. Tryk på TID-knappen, nu blinker placering for sommertidsfunktion (displayet 
viser f.eks. 3 01). Tryk på ALARM-knappen for at ændre. 

00 = ingen automatisk omstilling til sommertid 
01 = automatisk omstilling til sommertid EU 
02 = automatisk omstilling til sommertid USA 

3. Gå ud af indstillingsfunktionen ved at trykke på TID-knappen. (Hvis man ikke trykker 
på TID-knappen i løbet af 1 minut, så går Memodayplanner automatisk ud af 
tidsindstillingsfunktionen.) 
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7. Opbevaring 

Hvis Memodayplanner ikke er i brug, bør den opbevares indendørs i stuetemperatur. 

 

8. Rengøring 

Pasningsvejledning: 

Rengøres med en mikrofiberklud. Fugt med vand for at fjerne tekst eller mærker, der 
sidder lidt bedre fast. Hvis pletter eller mærker ikke kan fjernes, kan plastfilmen udskiftes 
af Abilia mod betaling. 

Tip! 

Er tavlen svær at gøre ren? Tegn hen over teksten eller mærkerne, der er svære at fjerne, 
med en whiteboard-pen, og vent nogle minutter, inden du tørrer af.  

 

9. Rekonditionering 

For at nulstille Memodayplanner til fabriksindstilling skal man fjerne alle de alarmer, der er 
sat, og sørge for, at alle andre indstillinger er i henhold til følgende: 

Visning af tid: Lyssøjle 

Blinkende lys ved alarm: På 

Digital visning af tid: På 

Lysstyrke for lyssøjle dag/nat: Medium 

Lys- og lydstyrke for det digitale ur: Medium 

Tid for dag og nat: Dag 0700 – 2300, Nat 2300 – 0700 

12- eller 24-timersvisning afhængigt af model 

Omstilling til sommertid: 01 sommertid EU 

Se de respektive kapitler i denne brugsanvisning om, hvordan indstillingerne ændres. Se 
også kapitel 8. Rengøring 

 og 11.2 Medfølgende artikler. 

 

10. Sikkerhed og ansvar 

Abilia Aps har udarbejdet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 14971 for 
Medicinsk udstyr. Produktets brugervejledning og tekniske specifikationer er udarbejdet 
med tanke på de sikkerhedsvurderinger, der er angivet i dette dokument. 

Ved ibrugtagning og daglig brug af produktet er det altid vigtigt at tænke på sikkerheden. I 
en brugervejledning er det er ikke muligt at beskrive alle de måder, hvorpå man ikke må 
bruge produktet. Hvis du er i tvivl, om du har taget produktet korrekt i brug eller har 
indstillet produktet korrekt, anbefaler vi, at du kontakter din leverandør. 

Abilia Aps er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tab som følge af brug, 
forkert brug, manglende opfølgning, forkerte indstillinger, forkert tilslutning eller lignende. 
Abilia Aps’ økonomiske ansvar er i alle tilfælde begrænset til værdien af selve produktet. 
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11. Tekniske data 

11.1 Anvendelsesmiljø 

Memodayplanner må kun anvendes i indemiljøer. 

11.2 Medfølgende artikler 

 

Art.nr Betegnelse Beskrivelse Antal 

 MEMOdayplanner 3 12- eller 24-timersversionen 1 stk. 

 Whiteboard-pen  3 stk. 

 Mikrofiberklud til rengøring 1 stk. 

 Skruetrækker til justering af lysstyrke/alarmens 
lydstyrke 

1 stk. 

 Skruer/rawplugs med 
monteringsskabelon 

til montering på væg 1 kit 

 Brugervejledning  1 stk. 

 Quickguide  1 stk. 

 

11.3 Reservedele/tilbehør 

Art.nr Betegnelse 

508785 Tilpasnings sæt til Memodayplanner 3 

508786 Tilbehørssæt til Memodayplanner 3 

508787 Magnetbånd uden tekst (til at skjule information med) 

508788 Magnetbånd med 24-timersvisning  

508789 Magnetbånd med 12-timersvisning  

508790 Magnetbånd med klokkesymboler 

508794 Bordstativ Memodayplanner 3 

508795 Penholder Memodayplanner 3 

508796 Låsbar låge Memodayplanner 3 

 Valgfri 0/1-kontakt (kontakt Abilia) 

101316 Strømforsyning Memodayplanner 3 

 

11.4 Tekniske data 

Størrelse (hxbxd): 713 x 392 x 32 mm 

Vægt: 4,1 kg 

Strømforsyning: 9 V DC, 1 A 

Brug kun den originale strømforsyning! 
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11.5 Overensstemmelse med Rådets direktiv om medicinsk udstyr 

Memodayplanner markedsføres som et teknisk hjælpemiddel for personer med 
funktionsnedsættelse og opfylder kravene i Rådets direktiv om medicinsk udstyr 
93/42/EØF, hvilket f.eks. omfatter relevante krav vedrørende EMC, elektrisk sikkerhed og 
risikoanalyse. 

 

11.6 Genbrug af elektronikaffald 

Produktet indeholder elektronik, som skal genbruges efter produktets 
levetid. Det indleveres på en genbrugsstation som elektronikaffald. 
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