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1. Introductie
De MEMOday herinnert u eraan welke dag en hoe laat het is. Het duidelijke
scherm geeft tijd, weekdag, datum en dagdeel weer. De tekst kan ook hardop
worden voorgelezen. Door weer te geven of het dag of nacht is, kan de
MEMOday voorkomen dat de gebruiker per ongeluk midden in de nacht een
familielid belt.
De MEMOday moet op een centrale plek in huis worden neergezet. Het
apparaat wordt met de meegeleverde lader op het stopcontact aangesloten. De
MEMOday kan gemakkelijk aan de behoeften van de gebruiker worden
aangepast.
Als de MEMOday geen stroom meer krijgt (bijvoorbeeld bij een storing),
verdwijnt de tekst. Wanneer er weer stroom is zal het apparaat echter weer
normaal werken.
De tijd van de MEMOday wordt automatisch aangepast aan de zomer- en
wintertijd.

2. Aan de slag
1. Denk na over hoe u de MEMOday wilt introduceren. Sommige mensen
willen geen “hulpmiddelen” gebruiken, daarom werkt het misschien beter
om het apparaat aan te bieden als “cadeau”.
2. Bepaal waar in huis de MEMOday geplaatst moet worden. Het apparaat
moet goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld bij de telefoon of op het aanrecht.
Vermijd weerspiegeling in het scherm van lampen of zonlicht door het raam.
3. Steek de meegeleverde lader in een stopcontact en in de aansluiting aan de
zijkant van de MEMOday.
4. Houd de Aan/uit-knop aan de zijkant van de MEMOday ingedrukt tot het
scherm oplicht.
5. Volg de weergegeven instructies om taal, land, tijd en datum in te stellen,
alsmede welke informatie op het display moet worden weergegeven. Zie
hoofdstuk 8. Scherm voor meer informatie.
6. Zorg dat de lader altijd aangesloten blijft. Het scherm blijft alleen aan als de
MEMOday is aangesloten op het stopcontact.
Opmerking: Gebruik alleen de meegeleverde lader voor het product. Neem
contact op met uw leverancier wanneer u een nieuwe lader nodig heeft.

3. Spraakondersteuning
Druk zachtjes op het scherm. De MEMOday zal voorlezen waarop is gedrukt.
Zorg dat de spraakondersteuning is ingeschakeld, zie hoofdstuk 8. Scherm.
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4. Achtergrondkleur wijzigen
Wanneer u op de knop
drukt, verandert de achtergrondkleur van de
MEMOday van licht naar donker of van donker naar licht.
Lichte achtergrond:

Donkere achtergrond:

Let op! Als u Kleur wijzigen heeft gedeselecteerd, verandert de
achtergrondkleur van MEMOday automatisch gedurende de nacht, dat wil
zeggen van 23:00 tot 6:00 uur.

5. Tijdsintervallen
De MEMOday toont de dagdelen als tekst.
De tijdsintervallen hiervoor zijn als volgt geprogrammeerd:
vroege ochtend:
ochtend:
middag:
avond:
nacht:

06:00
09:00
12:00
18:00
23:00

–
–
–
–
–

09:00
12:00
18:00
23:00
06:00

's Nachts wordt de helderheid van het scherm automatisch verlaagd.

6. Batterijback-up
Als de lader niet is aangesloten of bij stroomuitval wordt een bericht
weergegeven met het verzoek om de lader aan te sluiten. Na één minuut
zonder stroom wordt het scherm zwart.
Wanneer de voeding van de MEMOday weer wordt hersteld (de lader wordt
aangesloten of de stroom is weer terug na een uitval), gaat het scherm weer
aan en worden de juiste tijd, dag van de week, datum en deel van de dag
opnieuw weergegeven. De instellingen worden opgeslagen met een
ingebouwde batterij.
Als de MEMOday langdurig geen stroom krijgt (meerdere weken), kan het
nodig zijn om taal, land, tijd, datum en weergave-instellingen opnieuw in te
stellen.
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7. MEMOday in-/uitschakelen
Tijdens normaal gebruik staat de MEMOday aan zodat de gebruiker de
informatie op het scherm altijd kan zien. U kunt het scherm uitschakelen door
kort op de Aan/uit-knop te drukken.
Als de MEMOday gedurende langere tijd niet gebruikt gaat worden, kunt u het
apparaat uitschakelen door de Aan/uit-knop ingedrukt te houden tot twee opties
op het scherm worden weergegeven. Druk op
schakelen.

om de MEMOday uit te

8. Scherm
U kunt kiezen welke informatie op het scherm wordt weergegeven.
Ga naar de instellingen door de Aan/uit-knop ingedrukt te houden tot twee
opties worden weergegeven. Druk op
om de instellingen te starten.
De instellingen bestaan uit de volgende stappen:
l

Taal instellen. Talen met het symbool
hebben de functie voor
spraakondersteuning. Wanneer de taal geselecteerd is, is het symbool
groen
als de spraakondersteuning is ingeschakeld, of rood
als
de functie is uitgeschakeld. Druk op het symbool om de instelling te
wijzigen.

l

l

l
l

Spraakondersteuning . Deze stap wordt alleen weergegeven wanneer
spraakondersteuning geselecteerd is. Stel het Volume en de
Spreeksnelheid in voor het voorlezen van de informatie op het scherm.
Kies ook of alle tekst moet worden voorgelezen of alleen waarop wordt
gedrukt.
Kies land. Dit is het land waar de MEMOday wordt gebruikt. Daarmee
wordt bepaald hoe de tijd wordt weergegeven en of de klok wordt
aangepast voor zomer- en wintertijd.
Tijd en datum instellen. Stel de huidige tijd, jaar, maand en dag in.
Dataweergave instellen . Hier kunt u selecteren welke onderdelen op
het scherm moeten worden weergegeven. Doorgehaalde opties
worden niet weergegeven.

5

In de onderstaande afbeelding ziet u alle informatie die kan worden
weergegeven:

9. Onderhoud/schoonmaken
Reinig de MEMOday met een vochtige doek met milde zeep. Gebruik geen
sterke oplosmiddelen. Het product mag niet in water worden ondergedompeld.

10. Milieu
De verpakking kan als oud papier worden gerecycled. Het product of de batterij
moeten worden afgedankt als elektronisch afval of bij de leverancier worden
ingeleverd.

11. Technische specificaties
Afmetingen
(H x B x D):
Gewicht:
Batterij:
Lader:

Scherm:
Beschikbare talen:

140 x 185 x 95 mm
0,35 kg
Ingebouwde, oplaadbare lithiumionaccu, 3,7 V
5,0 V, 2000 mA (midden positief). Gebruik alleen de
meegeleverde lader. Gebruik om een nieuwe lader
te bestellen het artikelnummer 508258 Voeding
MEMOday.
7 inch
Zweeds, Noors, Deens, Fins, IJslands*, NoordSamisch, Engels, Duits, Nederlands, Vlaams,
Frans, Spaans, Italiaans, Sloveens*, Bosnisch*,
Kroatisch*, Servisch*, Tsjechisch, Pools, Albanees*,
Arabisch, Perzisch*, Turks, Somalisch*, Hongaars*,
Russisch, Grieks, Kannada*
* Geeft aan dat spraakondersteuning niet
beschikbaar is in die taal.
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12. Meegeleverde onderdelen
MEMOday
MEMOday-lader/-voeding, art.nr.: 508259
Gebruikershandleidingen

1 st.
1 st.

13. Revisie
Om de MEMOday terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, gaat u naar
Instellingen en stelt u de vereiste taal en land in, zie hoofdstuk 8. Scherm. Maak
het apparaat schoon zoals beschreven in hoofdstuk
9. Onderhoud/schoonmaken, en controleer of de lader niet beschadigd is. Als
de lader beschadigd is, neemt u contact op met de leverancier om een nieuwe
te
bestellen.

14. Overeenstemming met de Richtlijn medische hulpmiddelen
De MEMOday wordt aangeboden als medisch hulpmiddel van Klasse I voor
mensen met cognitieve stoornissen en voldoet aan de eisen van de Richtlijn
medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

15. Veiligheid en aansprakelijkheid
Abilia heeft de risico's met betrekking tot dit product geanalyseerd in
overeenstemming met EN ISO 14971.
Het is altijd belangrijk de veiligheid te overwegen bij een eerste gebruik van dit
product en bij volgend gebruik. Het is niet mogelijk om in deze
gebruiksaanwijzing alle manieren te vermelden waarop het product niet mag
worden gebruikt. Als u niet zeker weet of u het product goed ingesteld of in
gebruik genomen heeft, raden we aan om contact met uw leverancier op te
nemen.
Abilia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of
gevolgschade voortvloeiend uit onjuist gebruik, gebrek aan follow-up, onjuiste
instelling, onjuiste aansluiting, en dergelijke. De financiële aansprakelijkheid
van Abilia is altijd beperkt tot de waarde van het product zelf.
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