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1. 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. 

 

 

 

Följande delar ingår: 

 MEMOday 2, art.nr. 508270 
 Laddare till MEMOday, art.nr: 

508258 
 3 bruksanvisningar (svensk, 

norsk, dansk) 
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3. Rekonditioneringsförfarande 
Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska och att alla medföljande delar finns 
och är hela/fungerar. 

3.1 Nollställ apparaten 

Nollställ så att apparaten startar upp i konfigurationsläge nästa gång den startar. Då 
kommer instruktionen ”Komma igång” i bruksanvisningen att stämma. 
 

1. Tryck in På/Av-knappen på baksidan tills två val 
visas. 

2. Tryck på  för att starta inställningsguiden. 

3. Håll in  i 20 sekunder tills knappen blir grå. 

4. Tryck in På/Av-knappen på baksidan och sedan på  för att stänga av 
apparaten. 

3.2 Rengör apparaten 

Rengör MEMOday 2 med en lätt fuktad trasa med milt rengöringsmedel. Använd inte 
starka lösningsmedel vid rengöring. Produkten får inte nedsänkas i vatten. 

3.3 Kontrollera bruksanvisning 

Om bruksanvisning saknas kan den laddas hem från Abilias hemsida och sedan 
skrivas som A5-häfte. 

4. Tillbehör och reservdelar 
MEMOday 2 1 st 

Laddare till MEMOday, art.nr: 508258 1 st 

Svensk bruksanvisning 1 st 

Norsk bruksanvisning 1 st 

Dansk bruksanvisning 1 st 
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