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MEMOmessenger
et fleksibelt talende ur som hjælper med at huske

•	 MEMOmessenger består af stationær enhed MEMObase, og bærbar enhed MEMOgo
•	 MEMOgo kan stå i basen hele tiden, eller tages med
•	 Giver påmindelser i god tid
•	 Personlige talebeskeder, kan kobles til påmindelsen og blive afspillet til ønsket tid 
•	 Fortæller dig hvad klokken er og hvornår på døgnet det er
•	 Fortæller dig hvilken dag, dato, måned og år det er
•	 MEMOgo kan bruges med  øresnegl så andre ikke kan høre personlige påmindelser
•	 Meget høj lydkvalitet
•	 Vælg mellem kvinde og mande stemme
•	 Vælg hvilke talebeskeder du vil forstærke med vibration 
•	 Enkel at bruge og let at indstille efter dit behov
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•	 Fortæller og viser ugedag, hvornår på døgnet, klokkeslæt, dato, måned og år
•	 Personlige talebeskeder som  kobles til påmindelsen afspilles på ønsket tidspunkt 
•	 Vælg mellem analog eller digital tidsvisning og oplæsning
•	 Enkelt at foretage indstillinger direkte på touchsskærmen
•	 Kan betjenes direkte på den bærbare enhed (MEMOgo)
•	 MEMOmessenger giver daglige, ugentlige og enkeltebeskeder til ønsket tid og dato
•	 Tjek kommende beskeder på MEMOgo
•	 Tjek tidligere beskeder inde for det seneste døgn på MEMOgo 
•	 Indtal dine huskesedler  (indtil 10 stk)
•	 Automatisk sommer/vintertids korrketion
•	 MEMOgo lades i MEMObase eller med egen strømforsyning
•	 Kan bruges med ekstra højtaler i flere rum, og med udstyr til høreapperat
•	 Vælg ørepropper for diskret aflytning
•	 Automatisk backup i MEMObase

Indstillingsmuligheder
Vælg hvilken information uret skal give
Vælg hvilke beskeder, der skal gentages (hvert minut i indtil 10 minutter)
Kvitter for besked direkte på uret eller med tilkoblet kontakt
Vælg lydsignal og/eller vibration ved besked
5- trins volumenindstilling
Vælg at vise nedtælling til aktivitet (timerfunktion)

Levers med
Øresnegl til MEMOgo |strømforsyning |taske |mærkater til  markering af knapper på 
MEMOgo|snor til at have MEMOgo om halsen

Tilbehør
Ekstern vibration for MEMObase
Aktive højtalere, for at høre beskeder i flere rum
Armbåndssender og modtager
Valgfrie eksterne kontakter
Jellybeamer Twist, trådløse kontakter
MEMOgo kan bestilles som separat enhed efter behov

Teknisk data MEMObase
Vægt: 710g Mål:123x50x26 mm Batteri: 3.6 V
Strømforsyning: 12V 0.8A 
Skærmstørrelse 7 ”- Indbygget mikrofon og højttaler Taletid: 26 min 20 sek

Tekniske data MEMOgo
Vægt: 115g- Mål:123x50x26 mm- Batteri: 3.6V 
Strømforsyning: 12V 0.8A
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MEMOgo i taske

Øresnegl til
MEMOgo 

Ekstern vibrator til 
MEMObase


