
MEMOday är ett modernt stöd för dygns-
orientering som passar personer i olika åldrar, 
gammal som ung. 

En del människor kan av olika anledningar få 
sämre förmåga att orientera sig genom dygnet, 
vilket i sin tur skapar onödig stress och oro. 
Både för dig som har svårt att minnas, men 
också för dina närstående. 

MEMOday gör det enkelt för dig att få översikt 
i vardagen, vilket i sin tur ger ökad kontroll och 
självständighet. 

MEMOday 
För att hålla reda på dygnet

Art.nr: 508260
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TEKNISK SPECIFIKATION

Mått (hxbxd)  140 x 185 x 95 mm.

Vikt   0.35 kg.

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).
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HÅLL REDA PÅ DYGNET 

Med stilren och attraktiv design smälter 
MEMOday enkelt in i ditt hem. Placera 
MEMOday på en plats där du vistas ofta. 
Det kan till exempel vara i sovrummet, vid 
telefonen eller på köksbänken.

Informationen som visas i displayen är 
lättläst, texten är stor och har hög
kontrast. Du kan också anpassa bak-
grunden till svart text mot vit botten eller 
vit text mot svart botten, utifrån vad som 
passar dig bäst. 

Många blir hjälpta av att ta in information 
via både syn- och hörselsinnet samtidigt. 
Därför har MEMOday även talstöd som 
förstärker informationen som visas på 
skärmen. Med ett lätt tryck på displayen 
läser MEMOday upp det du trycker på.

ENKEL ATT ANVÄNDA

Det är enkelt att ställa in MEMOday och 
tillsammans med din stödperson eller 
närstående kan ni anpassa informationen 
som visas utifrån just dina behov eller 
önskemål. 

Du kan bland annat välja analog- eller 
digital klocka, samt orientering för om 
det är morgon, förmiddag, efter-
middag, kväll eller natt. 

Om kontakten dras ur vägguttaget
behåller MEMOdays back-up batteri alla 
dina inställningar. När MEMOday kopplas 
tillbaka till vägguttaget visas automatiskt 
rätt tidsuppgifter. Du kan alltid lita på 
MEMOday. 

För många är det viktigt att få information 
genom sitt modersmål. MEMOday finns 
idag på 26 olika språk. 

MEMOday är en egenutvecklad produkt 
och CE-märkt enligt Medicintekniska 
direktivet 93/42/EEC. 


