MEMO dayboard

Een elektronische 24-uurs bord dat een duidelijk beeld van de dag biedt
Heeft u moeite om grip op de tijd te houden, te
onthouden wat u moet doen en hoe lang? Of
wordt u te veel afgeleid door wat er vlakbij u ligt en
vergeet u dan om te gaan winkelen, op te ruimen
of te lunchen?
Dan kunt u MEMO Dayboard gebruiken, een
gemakkelijk te gebruiken 24-uurs planbord dat
u de tijd op een concrete manier laat zien en u
een duidelijk beeld van de dag geeft. Dankzij
een kolom met rode lichten kunt u gemakkelijk
begrijpen waar u zich op de dag bevindt, dag en
nacht. Elk licht staat voor een kwartier en na het
verstrijken ervan, gaat één licht uit. U kunt ook
zien hoelang het duurt tot uw volgende activiteit
en wat nog later in uw schema staat.

Verschillende gekleurde lichtbalken maken het
gemakkelijk om te zien of het dag of nacht is.
Op ieder tijdstip of lichtpunt kan een alarm met geluid
kan worden ingesteld om ervoor te zorgen dat de
gebruiker naar het bord kijkt als iets gaat gebeuren.
Het bord is een standalone apparaat dat niet is
verbonden met internet. Steek het bord gewoon in
het stopcontact en het is klaar voor gebruik. U kunt
rechtstreeks op het bord schrijven en magneten met
tekst, afbeeldingen en symbolen gebruiken.

Studies tonen aan dat het hebben van een goede
structuur in je dagelijkse leven, stress voor
zowel u als uw familie vermindert, waardoor
u meer controle heeft over uw emoties en uw
zelfvertrouwen hebt om het dagelijks leven in de
hand te houden.
Gebruiksvriendelijk
Het whiteboard is magnetisch. Het kan gemakkelijk
worden aangepast aan de individuele stijlen en
eisen door het toevoegen van tekst, afbeeldingen en
symbolen.

Memo Dayvoard is een planbord dat op een concrete
manier de tijd toont en duidelijk maakt hoe lang het
nog duurt tot de volgende activiteit / taak. Een verlichte
balk, met een lichtpunt die ieder kwartier uit gaat, of
een dalend lichtpunt, zorgt ervoor dat de gebruiker
gemakkelijk kan zien hoeveel van de dag voorbij is.

U kunt MEMO Dayboard eenvoudig personaliseren
op de manier die voor u het beste werkt. U kunt er niet
alleen op schrijven, maar ook magneten, foto’s en
afbeeldingen toevoegen om verschillende activiteiten
in uw schema te illustreren.
Met de gratis online hulpbron ‘Abilia print it’ kunt u
symbolen en foto’s afdrukken om toe te voegen aan
uw MEMO Dayboard.
De helderheid van de lichten kan worden aangepast
als u ze te helder vindt of als ze niet helder genoeg
zijn voor de lichtomstandigheden in uw kamer.
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Technische gegevens
Afmetingen
713 x 392 x 32 mm
Gewicht
4,1 kg
Voeding
9 V DC, 1 A

MEMO Dayboard kan aan de muur worden
gemonteerd, maar wordt ook geleverd met een
tafelstandaard als accessoire.
Functies
MEMO Dayboard kan worden aangepast met een
alarm op de gewenste tijden/lichtpunten. De alarmen
bestaan uit een pulserende piep en/of een knipperend
lampje op het relevante tijdstip. Het volume voor het
alarm kan worden aangepast.

Artikelnummer
5088-20
MEMO Dayboard, 12 uur
5088-25
MEMO Dayboard, 24 uur
5087-89
Magnetische strips 12 uur
5087-88
Magnetische strips 24 uur
5087-90
Magnetische strips klok
5087-94
Tafelstandaard
5087-96
Afsluitbare deur
Meegeleverde accessoires:
Voedingsadapter 3 stuks whiteboard stiften,
1 microvezel doek, personalisatiematerialen.

Dinsdag
Ontbijt

Lunch

Medicijnen
Avondeten
T V kijken
Slapen

000343 • 002

