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Inledning
Om MEMOday
MEMOday påminner om vilken dag och tid det är. På en tydlig display visas
tid, veckodag, datum och vilken del av dygnet det är. Man kan också få
texten uppläst. Genom att visa om det är natt eller dag kan MEMOday
förhindra att användaren av misstag ringer anhöriga eller går ut mitt i natten.
MEMOday bör placeras på en central plats i hemmet. MEMOday är enkel att
ställa in för att passa användarens behov.

Avsett ändamål
MEMOday är en kalenderklocka som är avsedd för personer som har
nedsatt förmåga att orientera sig i tid och har nedsatt minne.

MEMOday är avsedd för inomhusbruk i en hemmiljö.

Om detta dokument
Den här bruksanvisningen är avsedd för personer som ska hjälpa till med
användning av MEMOday. I det här dokumentet lär du dig att använda och
anpassa MEMOday så att den passar användaren.

Översikt över MEMOday
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1

2

1. Skärm med pekfunktion
2. Högtalare
3. Uttag för nätadapter
4. På/av-knapp

Medföljande delar
l MEMOday
l Nätadapter

Medföljande dokument
l Bruksanvisning (detta

dokument)
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Kom igång med MEMOday
Placera MEMOday i bostaden
Bestäm var i bostaden somMEMOday ska placeras.
Placera den där den lätt uppmärksammas, till exempel på
köksbänken. Se till att det inte blir reflektioner på skärmen
av belysning eller fönsterljus.

Starta upp MEMOday
VARNING: Använd endast den nätadapter som
medföljer med MEMOday.

Anslut kontakten till MEMOday (se bild) och anslut
nätadaptern till ett eluttag.

Ställ in MEMOday
När MEMOday startar för första gången visas en guide för inställning av
önskat språk, datum och tid. Om du vill kan du även ställa in vilken
information som ska visas på skärmen, men det går också att göra senare.

För mer information, se Anpassa MEMOday på sida 5.

Använd MEMOday

tisdag eftermiddag
2 februari 2021

14:00

l Se dagens datum och tid på skärmen.
l Tryck på skärmen för att höra

informationen som visas.
Detta fungerar när ditt valda språk har
talstöd och talstöd är aktiverat i
inställningarna.

l Tryck på för att byta bakgrundsfärg
från ljus till mörk eller tvärtom.
Detta är endast tillgängligt när Byt färg är aktiverat i inställningarna.



Anpassa MEMOday

5

Använd tidsintervall
MEMOday visar vilken del av dygnet det är med text. Under natten sänks
ljusstyrkan på skärmen automatiskt.

Tidsintervallerna för detta är förprogrammerade som följande:

l Morgon: 06:00–09:00
l Förmiddag: 09:00–12:00
l Eftermiddag: 12:00–18:00
l Kväll: 18:00–23:00
l Natt: 23:00–06:00

Anpassa MEMOday
Gå till På/av-menyn
Från På/av-menyn kan du nå inställningar och även stänga av MEMOday.

3 sec

1. Tryck och håll in på/av-knappen. 2. På/av-menyn öppnas.

För att ändra inställningarna, tryck på .

Du ser nu en guide där du kan ställa in en sekvens av inställningar. Dessa
inställningar beskrivs i följande avsnitt.

Använd pilarna för att navigera i sekvensen till den inställning du vill ändra.

Välj språk
l Språk med har talstöd.
l Trycka på för att aktivera eller inaktivera talstöd.

l betyder talstöd är på.
l betyder talstöd är av.
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Ställ in volymen och andra inställningar för talstöd

OBS: Detta är endast tillgängligt för språk som har talstöd aktiverat.

l Ställ volymen och talhastigheten för talstöd.
l Välj om all text ska läsas upp eller bara det man trycker på.
Välj land
Välj land där MEMOday ska användas. Detta bestämmer hur tiden visas och
omställning för sommar- och vintertid.

Ställ in tid och datum
Ställ in aktuell tid, år, månad och dag med pilarna.

Ställ in skärminformation
Ange vilka delar som ska visas på skärmen.

TIPS: Genom att minska mängden information på skärmen blir
MEMOday ännu enklare och tydligare.

Skötsel
VARNING: MEMOday får inte nedsänkas i vatten.

Rengör MEMOday med en lätt fuktad trasa med milt rengöringsmedel.
Använd inte starka lösningsmedel.

Förvaring och kassering
Produkten ska förvaras inomhus i rumstemperatur och skyddad från fukt.

Stäng av MEMOday helt innan förvaring: gå till På/av-menyn och tryck på
. Om batteriet tar slut återställs tidsinställningarna för MEMOday och

måste göras om.

Produkten innehåller elektroniska komponenter sommåste
återvinnas. Kassera produkten på en lämplig återvinningsplats.
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Viktig information
Innan du använder produkten ska du läsa och förstå innehållet i bruksanvisningen.

Säkerhetsinstruktioner innan du använder MEMOday
VARNING: Läs följande varningsinstruktioner innan du använder produkten.

l Använd endast den nätadaptern som levereras med MEMOday.
l MEMOday får inte nedsänkas i vatten.

Allvarliga incidenter
Om en allvarlig incident som rör produkten inträffar måste den rapporteras till tillverkaren och
behörig nationell myndighet. En incident betraktas som allvarlig om den direkt eller indirekt
leder till, kunde ha lett till eller kan leda till en patients, användares eller annan persons
dödsfall, tillfällig eller permanent allvarlig försämring av en patients, användares eller annan
persons hälsotillstånd eller ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Överensstämmelse med krav för medicintekniska produkter
MEMOday marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättningar och uppfyller alla nödvändiga krav, egenskaper och direktiv för
medicintekniska produkter.

Produktansvar
Produkten har utvecklats och riskbedömts i enlighet med ISO 14971. Bruksanvisningen och
de tekniska specifikationerna har utformats i enlighet med säkerhetsbedömningen i
riskanalysen. Beakta alltid säkerheten vid användning av produkten. Abilia AB tar inte ansvar
för konsekvenser efter felaktig användning eller installation av produkten. All form av åverkan
eller manipulering av produkten gör garantin ogiltig och friskriver tillverkaren från ansvaret.
Produktens rekommenderade livslängd gäller när den används i enlighet med dess avsedda
användnings- och underhållsinstruktioner.

Produktspecifikationer
Mått H × B × D: 140 x 185 x 95 mm

Vikt: 0,35 kg

Batteri: Inbyggt uppladdningsbart Litium-ion, 3,7 V

Nätadapter: 5,0 V, 2000 mA (center positiv).

Display: 7 tum

Beräknad livslängd: 5 år
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Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | info@abilia.com | www.abilia.se
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