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1. Inledning 

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. Den ansluts till ett 
vägguttag med den medföljande laddaren. 

MEMOday är enkel att ställa in för att passa användarens behov. 

Vid strömavbrott försvinner texten, men MEMOday fungerar som vanligt 
när strömmen är tillbaka. 

MEMOday ställer automatiskt om för sommar- och vintertid. 

 

2. Komma igång 

1. Bestäm hur MEMOday ska introduceras. En del personer vill inte 
använda ”hjälpmedel”, och det kan då fungera att bara ge den som en 
”present”. 

2. Bestäm var i bostaden som MEMOday ska placeras. Det bör vara 
någonstans där den lätt uppmärksammas, t ex vid telefonen eller på 
köksbänken. Se till att det inte blir reflexer på displayen av belysning 
eller fönsterljus. 

3. Anslut den medföljande laddaren till ett vägguttag och till uttaget på 
sidan av MEMOday. 

4. Håll På/Av-knappen på baksidan av MEMOday intryckt tills displayen 
tänds. 

5. Följ instruktionerna som visas för att ställa in språk, land, tid och 
datum samt vilken information som ska visas på displayen. Se kapitel 
8. Display för mer information. 

6. Se till att laddaren alltid är ansluten. Displayen är endast tänd när 
MEMOday är ansluten till vägguttaget. 

 

OBS! Använd endast den medföljande laddaren till produkten. 
Kontakta din leverantör om du behöver en ny. 
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3. Talstöd 

Tryck lätt på displayen så läser MEMOday upp det man trycker på. 

Se till att inställningen för talstöd är på, se kapitel 8. Display. 

 

4. Byt bakgrundsfärg 

När man trycker på knappen  ändras bakgrundsfärgen på MEMOday 
från ljus till mörk eller tvärt om. 

 

5. Tidsintervaller 

MEMOday visar med text vilken del av dygnet det är. 

Tidsintervallerna för detta är förprogrammerade och följande tider gäller: 

morgon: 06:00 – 09:00 

förmiddag: 09:00 – 12:00 

eftermiddag: 12:00 – 18:00 

kväll: 18:00 – 23:00 

natt: 23:00 – 06:00 

Under natten sänks ljusstyrkan på skärmen automatiskt. 
 

6. Batteribackup 

Om laddaren inte är ansluten, eller vid ett strömavbrott, visas ett 
meddelande om att man ska ansluta laddaren. Efter en minut utan ström 
släcks skärmen. 

När MEMOday åter får ström (laddaren ansluts eller att strömmen 
kommer tillbaka efter ett strömavbrott) tänds displayen och rätt tid, 
veckodag, datum och del av dygnet visas igen. Inställningarna sparas av 
ett inbyggt batteri. 

Om MEMOday har varit utan laddning väldigt länge (flera veckor) kan 
man behöva ställa in språk, land, tid och datum samt vad som ska visas 
på displayen på nytt. 
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7. Sätta på/stänga av MEMOday 

Vid normal användning ska MEMOday alltid vara på eftersom 
användaren alltid bör kunna se informationen på displayen. 

Man kan släcka displayen genom att trycka kort på På/Av-knappen. 

Om MEMOday inte ska användas under en längre tid kan den stängas 
av helt genom att man håller in På/Av-knappen länge tills två val visas på 

displayen. Tryck på  för att stänga av. 

 

8. Display 

Det går att ställa in vilken information som ska visas på displayen. 

Gå till inställningsguiden genom att hålla länge på På/Av-knappen tills 

två val visas. Tryck på  för att starta inställningsguiden. 

Inställningsguiden har fyra steg; 

 Ange språk. Språk med symbolen  har talstöd. När språket är valt 

är symbolen grön  för talstöd på, och röd  för av. Tryck på 
symbolen för att ändra. 

 Välj land, där MEMOday ska användas. Detta bestämmer hur tiden 
visas och omställning för sommar- och vintertid. 

 Ange tid och datum. Ställ in aktuell tid, år, månad och datum. 

 Ange displayinställningar, välj vad som ska visas på displayen: 

 

digital tid 

veckodag 

datum 

 

 

analog klocka 

del av dygnet 

knapp för att byta färg 

 

9. Skötsel/rengöring 

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

Emballaget är återvinningsbart och sopsorteras som 
pappersförpackning. 

När produkten eller batteriet ska kasseras, ska det behandlas som 
elektronikavfall eller sändas tillbaka till leverantören. 

 

11. Tekniska specifikationer 

Mått (h × b × d): 140 x 185 x 95 mm 

Vikt: 0,35 kg 

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

Laddare: 5,0 V, 1500 mA (center positiv) Endast 
medföljande laddare får användas. Vid beställning 
av ny, använd artikelnummer 508258 Power 
Supply MEMOday. 

Display: 7 tum 

Tillgängliga språk: Svenska, norska, danska, finska, isländska*, 
engelska, tyska, nederländska, flamländska, 
franska, spanska, italienska, slovenska*, 
bosniska*, kroatiska*, serbiska*, tjeckiska, polska, 
albanska*, arabiska, persiska*, turkiska, 
somaliska*, ungerska*, ryska, grekiska,  
(språk med * saknar talstöd) 

 

12. Medföljande delar 

MEMOday 1 st 

Laddare till MEMOday , art.nr: 508258 1 st 

Bruksanvisning 1 st 

 

13. Förvaring 

När MEMOday inte används bör den förvaras inomhus i rumstemperatur. 
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14. Rekonditionering 

För att återställa MEMOday till fabriksinställning ska man gå till 
inställningarna och ställa in den för önskat språk och land, se kapitel 
8. Display. Rengör enligt instruktioner i kapitel 9. Skötsel/rengöring, samt 
se till att den tillhörande laddaren inte är skadad. Om laddaren är 
skadad, kontakta leverantören för att beställa en ny. 

 

15. Överensstämmelse med Medicintekniska 
direktivet 

MEMOday marknadsförs som en medicinteknisk produkt klass I för 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar och uppfyller kraven i 
Medicintekniska direktivet 93/42/EEC. 

 

16. Säkerhet och ansvar 

Abilia AB har analyserat riskerna med produkten i enlighet med SS-EN 
14971. 

Vid idrifttagning och dagligt användande av produkten är det alltid viktigt 
att tänka på säkerheten. Det är i en bruksanvisning inte möjligt att 
beskriva alla sätt som man inte får använda produkten på. Om du är 
osäker på om du ställt in eller satt produkten i drift korrekt 
rekommenderar vi att du tar kontakt med din leverantör. 

Abilia AB är inte ansvariga för eventuella skador, följdskador eller förlust 
som följer av felaktig användning, brist på uppföljning, fel inställning, fel 
uppkoppling eller liknande. Abilia ABs ekonomiska ansvar är vid alla 
tillfällen begränsat till värdet av själva produkten. 

 

  



8 

 

508260_Bruksanvisning MEMOday_SE_Rev A Aug 2016 


