
MEMOday er et moderne hjælpemiddel, til 
at holde styr på tiden i løbet af døgnet, til 
personer i alle aldre, gammel som ung. 

Af flere grunde får en del mennesker 
problemer med at orientere sig i forhold til tid 
på døgnet, hvilket kan skabe unødvendig stress 
og uro. Det kan påvirke såvel personen, der 
har vanskeligheder med hukommelsen, og de 
nærmeste pårørende. 

MEMOday gør det enkelt at få et overblik i 
dagligdagen, og bidrager dermed til øget 
kontrol og selvstændighed. 

MEMOday 
Helps to keep track of 
the time of day

Varenr.: 408260 
HMI-nr.: 103 226

MEMOday 
Hold styr på tiden
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Mål (HxBxD)   140 x 185 x 95 mm.

Vægt    0.35 kg.

Display   7”. 

Tilgængelige sprog  

HOLD STYR PÅ TIDEN

Med det stilrene design, passer MEMO-
day til de fleste hjem. Placer MEMOday et 
centralt sted, fx ved telefonen, på køkken-
bordet eller i soveværelset. 

På displayet vises letlæselig information, 
hvor teksten er stor og tydeligt, og med 
høj kontrast til baggrunden. Der kan frit 
vælges hvorvidt det skal være sort tekst 
med en hvid baggrund eller hvid tekst 
med en sort baggrund. 
 
Mange finder det nyttigt at få informatio-
nen via syn og hørelse samtidigt. Derfor 
har MEMOday talestøtte, der forstærker 
den viste information. Når der trykkes let 
på displayet, læser MEMOday indholdet 
fra displayet højt. 

ENKEL AT ANVENDE

MEMOday kan tilpasses til den enkelte 
person, og det kan frit vælges, hvor 
meget information der skal vises. Det er 
bl.a. muligt at vælge mellem analogt eller 
digitalt ur, samtidig med at der vises om 
det er morgen, formiddag, eftermiddag, 
aften eller nat. 

Såfremt ledningen trækkes ud af 
stikkontakten, så sikrer reservebatteriet 
alle indstillinger. Når MEMOday igen er 
tilsluttet strøm, så vises den korrekte tid. 
MEMOday er altid pålidelig. 

Det kan være vigtigt at få informationen 
på sit modersmål, og derfor findes 
MEMOday på 26 sprog. 

MEMOday er udviklet af Abilia med CE-
mærkning i henhold til direktiv 93/42/
EØF vedrørende medicinsk udstyr. 

Svensk, Norsk, Dansk, Finsk, Islandsk*, Engelsk, Tysk, Hollandsk, Flamsk, Fransk, Spansk, Italiensk, 
Slovensk*, Bosnisk*, Kroatisk*, Serbisk*, Tjekkisk, Polsk, Albansk*, Persisk*, Tyrkisk, Somalisk*,  
Ungarsk*, Russisk, Græsk. (Sprog med * er uden talestøtte)
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