I nst r ukt i on

Rekonditionering
MEMOmessenger 2
Art.nr 508890

Rev B SE

Innehållsförteckning
Inledning ..................................................................................................................... 3
1.1

Viktig information ........................................................................................... 3

1.2

Garanti........................................................................................................... 3

2. Medföljande delar ............................................................................................. 3
3. Rekonditioneringsförfarande................................................................................... 4
3.1 Rengöring .......................................................................................................... 4
4. Funktionskontroll ................................................................................................. 4
5. Tillbehör och Reservdelar ....................................................................................... 5

2

Inledning
Den här produkten uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska
produkter.
I och med att det är en MDD-produkt får endast original reservdelar användas.
Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. En
förutsättning för att kunna rekonditionera hjälpmedlet är att man har en
grundläggande kunskap om hjälpmedlets funktion och användning.
Mer information om hjälpmedlet samt manual finns att hämta på Abilias hemsida.

1.1 Viktig information
Efter genomförd rekonditionering kommer produktens funktion vara kvar, men
användardata försvinner.

1.2 Garanti
Fel som omfattas av garanti ska åtgärdas av Abilia för att garantin ska gälla. Garantin
på produkten kan avbrytas om produkten öppnas eller på något sätt ändras.
Kontakta alltid Abilia om osäkerhet råder om garanti.

2. Medföljande delar
Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan
man komplettera med tillbehör/reservdelar, se kapitel 4. Tillbehör och Reservdelar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MEMOmessenger 2
Stativ
Strömadapter
Öronsnäckor
Programmeringspenna
Ark med klistermärken
Abilia Halsrem
Väska till Go-enheten
Manual
Abilia torkduk
11. Information om att enheten är låst, och hur man låser upp den.
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3. Rekonditioneringsförfarande
Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska, och att alla medföljande delar finns
och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljerad
beskrivning.

3.1 Rengöring
Rengör de olika delarna med en lätt fuktad trasa med lite rengöringsmedel och
bakteriedödande medel.

4. Funktionskontroll
Anslut strömförsörjningen till MEMOBase och lägg MEMOGo i
dockningsstationen (MEMOBase).
Kontrollera att MEMOGo tar laddning, lyser gult när den laddas och lyser grönt
när den är färdigladdad.
Tryck på klocksymbolen och kontrollera att den läser upp dag, datum och tid.
Tryck på volymknapparna medan enheten läser upp tiden, kontrollera att
volymen ändras.
Tryck på knapparna: Kommande meddelanden/Tidigare meddelanden,
kontrollera att de fungerar.
Lägg in ett meddelande i MEMOGo, (tryck in mikrofontangenten i 2 sekunder,
spela upp meddelandet genom att trycka på högtalartangenten.
Lägg in ett enstaka meddelande i MEMOBase, 2 minuter fram i tid,
ta ur MEMOGo och kontrollera att meddelandet kommer och att
vibrationsfunktionen fungerar i MEMOGo.
Nollställ MEMOmessenger 2 genom att gå in i Inställningar och tryck på
Avancerat, välj Fabriksinställningar.
Kalibrera skärmen genom att gå in i Inställningar och tryck på Avancerat,
välj Kalibrera skärmen. Sätt pennan på kryssen som visas.
Justera skärmens kontrast genom att skruva på inställningsskruven på
MEMOBase baksida.
Lås MEMOgo enheten när den är i MEMObase, genom att trycka på
volym upp och ned samtidigt tills plinget kommer och text i MEMObase
står MEMOgo låst.
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5. Tillbehör och Reservdelar
Art.nr

Benämning

Beskrivning

508890
508891

MEMO
MEMObase 2

MEMOmessenger 2

508892
502599
508593
105182
980262
980423
980748
502584
502585
508574
508573
502626

MEMOgo 2
Stativ
Strömförsörjning
Penna
Etiketter
Etiketter
Membran
Skal
Skal
Väska
Halsrem
Öronsnäckor
Manual

MEMObase väggfäste
Strömadapter
Penna, MEMOmessenger
Klisteretiketter för egen märkning av Go-enheten
Klisteretiketter ark 8 symboler, MEMomessenger
MEMOgo membran med klisteretiketter
MEMOgoskal, underdel
MEMOgoskal, överdel
Väska till MEMOmini o Go-enheten
Halsrem Abilia, Handifon, MEMOmessenger
Öronsnäckor till MEMOmessenger
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