
Enkle tidshjælpemidler 
Bare lidt glemsom? 

Cadex Klokke

• Et digitalt armbåndsur med mulighed for at sætte 12 alarmer i form af lyd 

• 36 bogstaver/tegn er tilgængelig for hver alarm
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Fjernbetjening

• Et hjælpemiddel, som gør det let at betjene dit tv og din cd-afspiller

• Gør det muligt at betjene tv og digitalboks med samme fjernbetjening

• Store taster for bedre at kunne se eller ramme rigtigt

MEMOmini

• Et talende ur med huskeseddelsfunktion 

• Oplæser dag og tid

•  Let at bruge - let at tage med

Timestokken 

• Et elektronisk timeglas som viser nedtælling af forskellige tidsintervaller 

• Timestokken 20 minutter tæller ned 5, 10, 15 og 20 minutter

• Timestokken 60 minutter tæller ned 15, 30, 45 og 60 minutter

Nat- og Dag kalender med billede

• En elektronisk tidskalender som viser ugedag, dato og om det er 

morgen, dag, aften eller nat på displayet

• Findes også uden billede

Forglemmigej elektronisk kalender

• Viser ugedag og dags dato på displayet

Huskeur 

• Et bærbart ur som giver op til 5 daglige alarmer 

• Med lyd og/eller vibration 
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Nat- og Dag kalender med billede    Art.nr: 402205

Nat- og Dag kalender      Art.nr: 402203

Forglemmigej elektronisk kalender    Art.nr: 402201 

MEMOmini      Art.nr: 402580 

Timestokken 60 minutter      Art.nr: 402115 

Timestokken 20 Minutter     Art.nr: 402114 

Vandtæt pose til Timestokken, Handi og Micro Rolltalk Art.nr: 402126

Huskeur med lyd      Art.nr: 402401 

Cadex klokke       Art.nr: 402320 

Fjernbetjening      Art.nr: 402080

Vil du vide mere? 
Vi har solid erfaring indenfor dette område. 

Hvis du vil have flere oplysninger, så tag gerne kontakt med os. 
Sammen kan vi finde den løsning som fungerer bedst ud fra den 

enkeltes situation.


