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MEMOdayplanner 3
Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-uurs uitvoering
Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-uurs uitvoering
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1. Inleiding
MEMOdayplanner 3 is een planbord dat de tijd aangeeft en hoe lang het nog duurt voor de
volgende activiteit/gebeurtenis. Op een lichtkolom waarop elk kwartier een lichtpunt uitgaat
of een stukje naar beneden gaat, kan de gebruiker gemakkelijk zien hoe veel van de dag
verstreken is. Door de verschillende kleuren op de lichtkolommen is duidelijk te zien of het
dag of nacht is. Voor elk lichtpunt kan je een hoorbaar alarm instellen om de gebruiker te
laten weten dat hij of zij op het bord moet kijken omdat er iets te gebeuren staat. De
MEMOdayplanner 3 staat op zichzelf en heeft geen internetverbinding nodig. Je kunt op
de MEMOdayplanner ook alarmen instellen voor gewenste tijden/lichtpunten.
Het whitebord is magnetisch. Je kunt het gemakkelijk aan je eigen stijl en behoeften
aanpassen met tekst, afbeeldingen en symbolen.
Een alarm gaat af met een pieptoon en/of een knipperende lichtpunt. Je kunt het alarm
harder of zachter zetten.
In het Ideeënboekje vind je handige tips voor het gebruik van de MEMOdayplanner.

1.1 Twee uitvoeringen: 12-uurs of 24-uurs
De MEMOdayplanner 3 is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen, de 12-uurs en
de 24-uurs uitvoering. Het verschil is dat de tijdkolom 12 of 24 uur weergeeft en de
bijbehorende getallen voorgedrukt staan op de voorkant.
Je kunt de 12-uurs uitvoering van de MEMOdayplanner 3 omzetten in 24 uur en
andersom. Breng één van de magnetische tijdstrips aan (verkrijgbaar als accessoire). Ook
kan je de begintijd van de dag op een andere tijd instellen. Zie paragraaf 6.7 Begintijden
dag en nacht wijzigen.
12-uurs uitvoering

24-uurs uitvoering
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2. Overzicht van het apparaat
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1. Tijdweergave, dag

7. Openingen voor wandbevestiging

2. Tijdweergave, nacht

8. Helderheid aanpassen, ochtend

3. Magnetisch whitebord

9. Helderheid aanpassen, avond

4. Digitale klok

10. Helderheid aanpassen, nacht

5. Alarmknop, 

11. Weergave aanpassen

6. Tijdknop, 

12. Helderheid digitale klok aanpassen
13. Alarmvolume aanpassen
14. Uitgang voor het aansluiten van een
bedieningsschakelaar

2.1 Bijgeleverde onderdelen
MEMOdayplanner wordt geleverd met de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stroomadapter
3 Whitebordpennen
Microvezeldoekje
Schroevendraaier
Schroeven voor wandbevestiging en een mal voor het boren van gaten.
Handleiding
Korte handleiding
Ideeënboekje
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3. Installatie
Bevestig de MEMOdayplanner aan de wand met de bijgeleverde schroeven. Gebruik de
mal voor de juiste afstand tussen de schroeven. Pas een montagetechniek toe die
geschikt is voor de wand.
Steek de stroomadapter in het stopcontact. De MEMOdayplanner moet altijd aangesloten
zijn op netstroom. Als de stroom uitvalt onthoudt de MEMOdayplanner de ingestelde tijd,
deze wordt echter niet weergegeven tot het apparaat weer stroom krijgt.

4. De klok instellen
Als de MEMOdayplanner is aangesloten op netstroom wordt de tijd digitaal weergegeven
op het display van de klok. Bij aflevering van het apparaat staat de klok zo ingesteld dat de
tijd automatisch wordt aangepast aan zomer- en wintertijd (EU zomertijd). Zie de volgende
instructies voor het instellen van de klok. Automatische aanpassing aan winter- en
zomertijd werkt alleen als de datum goed is ingesteld.
Gebruik voor het instellen van de klok de knoppen  (Alarm) en  (Tijd) aan de
onderzijde van MEMOdayplanner.
voorzijde




1. Ga naar tijd instellen door de knop  2 seconden ingedrukt te houden.
2. Het uur knippert. Je kunt het uur nu wijzigen door op de knop  te drukken. Als je
de knop langer ingedrukt houdt, verspringen de cijfers sneller.
3. Als je op de knop  drukt, gaan de minuten knipperen. Druk op de knop  om de
minuten in te stellen. Als je de knop langer dan 1 seconde ingedrukt houdt,
verspringen de cijfers sneller.
4. Vervolgens kun je het jaar, de maand en de dag instellen. Door op de  knop te
drukken, ga je naar het volgende onderdeel. Het jaar, de maand en de dag worden
weergegeven met respectievelijk een 1, 2 en 3 als eerste cijfer in het display.
5. Als de juiste gegevens zijn ingevuld, druk je op de  knop om af te sluiten. (Als je
gedurende 1 minuut niet op de  knopt hebt gedrukt, sluit de MEMOdayplanner de
instelmodus automatisch af.)
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5. Alarmen in de MEMOdayplanner
De MEMOdayplanner kan voor activiteiten alarmen af laten gaan in de vorm van
geluidssignalen en een knipperend lichtpunt voor de relevante tijd. Je kunt ervoor kiezen
of het lichtpunt moet knipperen als er een alarm afgaat of niet. Zie hiervoor 6.2 Knipperend
licht om alarm aan te geven.
Er kan een alarm worden ingesteld voor elk kwartier binnen een periode van 24 uur. Alle
alarmen worden elke dag om dezelfde tijd herhaald.

5.1 Alarm instellen
Je kunt een alarm instellen met de knoppen  (Alarm) en  (Tijd) aan de onderkant van
de MEMOdayplanner.
voorzijde




Zo stel je een alarm in:
1. Ga naar de modus alarm instellen door de knop  2 seconden ingedrukt te
houden.
Na deze 2 seconden gaan alle lichtpunten op de lichtkolom uit, behalve de
lichtpunten waarvoor een alarm is ingesteld. Lichtpunten waarvoor een alarm is
ingesteld blijven continu branden.
Het knipperende lichtpunt is het lichtpunt dat je geselecteerd hebt.
2. Ga naar de gewenste tijd met de knop . Als je de knop langer ingedrukt houdt,
verspringt het lichtpunt sneller.
3. Druk op de knop  om een alarm in te stellen voor het gekozen lichtpunt. Het
lichtpunt zal nu sneller gaan knipperen. Wanneer u naar een volgende lichtpunt
gaat met de  knop zal het ingestelde alarm continu blijven branden.
4. Herhaal bovenstaande stappen 2 en 3 om meer alarmen in te stellen. Om een
alarm uit te verwijderen gaat u met de  knop naar het lichtpunt en drukt u
vervolgens op de  knop. Het lichtpunt zal nu niet meer snel, maar langzaam
knipperen.
5. Houd de knop  2 seconden ingedrukt om de modus alarm instellen te verlaten.
(Als je een minuut lang niet op  hebt gedrukt, sluit de MEMOdayplanner de
instelmodus automatisch af.)
Let op: als de instelmodus voor alarmen actief is, blijven de lichtpunten branden waarvoor
een alarm is ingesteld. Er kunnen maximaal 96 alarmen worden ingesteld, voor elk
lichtpunt één.
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5.2 Een alarm uitzetten
Bij het afgaan van een alarm geeft de MEMOdayplanner gedurende 60 seconden een
geluidssignaal en gaat het lichtpunt 15 minuten knipperen. Een alarm uitzetten kan op drie
manieren:
1. Vanzelf. Wacht 60 seconden tot het alarm vanzelf uitgaat. (Het lichtpunt blijft een
kwartier knipperen.)
2. Druk op de bedieningsschakelaar. Je kunt een alarm uitzetten door op een
bedieningsschakelaar te drukken die is aangesloten aan de achterkant van de
MEMOdayplanner. Zie hiervoor hoofdstuk 2. Overzicht van het apparaat. Hiervoor
kan elke bedieningsschakelaar worden gebruikt met een monostekker van 3,5 mm.
Neem contact op met Abilia voor ons assortiment bedieningsschakelaars.
3. Druk op de knop . Je kunt een alarm uitzetten door op de knop  te drukken
aan de onderkant van de MEMOdayplanner.

5.3 Ingestelde alarmen controleren
Houd de knop  2 seconden ingedrukt om te kijken voor welke lichtpunten een alarm is
ingesteld. Druk nog een keer 2 seconden op de knop  om terug te keren naar de
bedieningsmodus. In de bedieningsmodus kan je niet zien voor welke lichtpunten een
alarm is ingesteld.

5.4 Alarmen verwijderen
Om een alarm te verwijderen doe je hetzelfde als bij 5.1 Alarm instellen.
Je kunt ook in één keer alle alarmen verwijderen:
1. Ga naar de modus alarm instellen door de knop  2 seconden ingedrukt te
houden.
2. Druk tegelijkertijd op de knoppen  en  en laat ze na 1 seconde los. Als je een
geluidssignaal hoort, zijn alle alarmen verwijderd.
3. Houd de knop  2 seconden ingedrukt om de modus alarm instellen te verlaten.
(Als je een minuut lang niet op  hebt gedrukt, sluit de MEMOdayplanner de
instelmodus automatisch af.)
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6. MEMOdayplanner aanpassen
Gebruik een schroevendraaier om de schakelaars 1 tot en met 3 omhoog of omlaag te
zetten. Hiermee kan je voor de volgende instellingen kiezen:

Aansluiting bedieningsschakelaar

Schakelaar 1-3
Helderheid
digitale klok

Alarmvolume

6.1 Tijdweergave als lichtkolom of lichtpunt
De MEMOdayplanner kan de tijd op twee manieren worden weergegeven: als lichtkolom
of als lichtpunt.
Als lichtkolom geselecteerd is, wordt de tijd weergegeven in een kolom met lichtpunten
waarvan er elk kwartier eentje uitgaat. Als voor lichtpunt wordt gekozen, verplaatst het
lichtpunt zich elk kwartier een stukje verder naar beneden om aan te geven welke tijd het
is.
Gebruik Schakelaar 1 om de tijdweergave in te stellen.
Schakelaar 1 omhoog = lichtkolom
Schakelaar 1 omlaag = lichtpunt

6.2 Knipperend licht om alarm aan te geven
Je kunt ervoor kiezen om het lichtpunt dat de tijd aangeeft te laten knipperen als er een
geluidssignaal wordt gegeven voor een activiteit.
Gebruik hiervoor schakelaar 2.
Schakelaar 2 omhoog = knipperend licht bij afgaan alarm
Schakelaar 2 omlaag = constant licht bij afgaan alarm

6.3 Digitale tijdweergave
Op de voorkant van de MEMOdayplanner zit een digitale klok. Je kunt ervoor kiezen of je
deze klok wel of niet wilt weergeven.
Gebruik schakelaar 3 voor de digitale klok.
Schakelaar 3 omhoog = digitale klok weergeven
Schakelaar 3 omlaag = geen digitale klok
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6.4 Helderheid lichtkolom/lichtpunten instellen
Je kunt de helderheid aanpassen van de lichtkolom/lichtpunten op de MEMOdayplanner.
De helderheid kan apart ingesteld worden voor overdag en 's nachts. Dit doe je door met
een kleine schroevendraaier de schroeven te draaien aan de achterkant van de
MEMOdayplanner. Zie hoofdstuk 2. Overzicht van het apparaat. Er zijn twee schroeven
voor de dagweergave, voor 's ochtends en 's middags.

6.5 Helderheid digitale klok aanpassen
Je kunt de helderheid aanpassen van de digitale klok op de MEMOdayplanner. Dit doe je
door met een kleine schroevendraaier de schroef te draaien aan de achterkant van de
MEMOdayplanner, zie bovenstaande afbeelding.

6.6 Alarmvolume aanpassen
Je kunt het volume aanpassen van het alarmsignaal dat de MEMOdayplanner geeft. Dit
doe je door met een kleine schroevendraaier de schroef te draaien aan de achterkant van
de MEMOdayplanner.

6.7 Begintijden dag en nacht wijzigen
De MEMOdayplanner staat meestal ingesteld om de dag weer te geven tussen 7.00 en
23.00 uur. De nacht wordt weergegeven van 23:00 tot 7:00. Dit kun je veranderen door
een magneetstrip aan te brengen (zie paragraaf 11.3 Reserveonderdelen/accessoires) en
de begintijd van de dag te verplaatsen, zoals hieronder beschreven.
Voorbeeld: Je wilt de dag om 8.00 uur laten beginnen en om 24.00 uur laten eindigen. De
nacht loopt dan van 24:00 tot 8:00.
Knip een geschikte magneetstrip op maat
(met 24-uurs of 12-uursweergave of een
analoge klok) zodat 7:00 bedekt wordt door
8:00.

Als er geen tijdweergave nodig is, kun je er
een witte magneetstrip overheen leggen.

Gebruik een magneetstrip om hetzelfde te
doen voor de tijdweergave voor de nacht.
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1. Ga naar de instelmodus door  en  5 seconden ingedrukt te houden.
2. De begintijd van de dag gaat nu knipperen (op het display staat bijvoorbeeld 1
07). Druk op de toets  om dit te veranderen. Als je de knop langer ingedrukt
houdt, verspringen de cijfers sneller.
Als je op het display '1 08' ziet staan, begint de dag voortaan om 8.00 uur.
3. Verlaat de instelmodus door drie keer op de knop  te drukken. (Als je gedurende
1 minuut niet op  hebt gedrukt, sluit de MEMOdayplanner de instelmodus
automatisch af.)

6.8 12/24-uurs klok selecteren
Het is mogelijk om de digitale klok in te stellen als 12- of 24-uurs klok.
1. Ga naar de instelmodus door  en  5 seconden ingedrukt te houden.
2. Druk op de knop . 12 of 24 gaat nu knipperen (op het display staat bijvoorbeeld 2
24). Druk op de knop  om te schakelen tussen de 12-uurs en 24-uurs weergave
van de digitale klok.
3. Verlaat de instelmodus door twee keer op de knop  te drukken. (Als je gedurende
1 minuut niet op  hebt gedrukt, sluit de MEMOdayplanner de instelmodus
automatisch af.)

6.9 Instelling zomertijd wijzigen
De MEMOdayplanner kan ingesteld worden om automatisch over te schakelen op zomeren wintertijd voor de EU of de VS.
Normaal gesproken staat de MEMOdayplanner ingesteld om automatisch over te
schakelen op de EU zomertijd. Hieronder lees je hoe je dit kunt veranderen.
1. Ga naar de instelmodus door  en  5 seconden ingedrukt te houden.
2. Druk twee keer op de knop . De zomertijdfunctie gaat nu knipperen (op het
display staat bijvoorbeeld 3 01). Druk op de knop  om de instelling te veranderen.
00 = niet automatisch aanpassen aan zomertijd
01 = automatisch aanpassen aan EU zomertijd
02 = automatisch aanpassen aan VS zomertijd
3. Verlaat de instelmodus door op de knop  te drukken. (Als je gedurende 1 minuut
niet op  hebt gedrukt, sluit de MEMOdayplanner de instelmodus automatisch af.)
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7. Opslag
Als de MEMOdayplanner niet gebruikt wordt, moet deze binnenshuis worden bewaard bij
kamertemperatuur.

8 Reinigen
Onderhoud:
Reinigen met een microvezeldoekje. Bevochtig het doekje met wat water om tekst of
hardnekkige sporen te verwijderen. Bij vlekken of sporen die te hardnekkig blijken, kan
Abilia de kunststoflaag vervangen tegen betaling.
Tips:
Is het bord moeilijk schoon te krijgen? Ga met een whitebordstift over tekst of sporen die
moeilijk te verwijderen zijn en veeg ze na een minuut uit.

9. Fabrieksinstellingen
De standaard instellingen van de MEMOdayplanner zijn als volgt:
Tijdweergave: Lichtkolom
Knipperend licht bij alarm: Aan
Digitale tijdweergave: Aan
Helderheid lichtkolom dag/nacht: medium
Helderheid en volume digitale klok: medium
Dag- en nachttijden: Dag 07:00 – 23:00, nacht 23:00 – 07:00
12-uurs of 24-uursweergave, afhankelijk van het model
Resetten voor zomertijd: 01 EU-zomertijd
Zie het relevante hoofdstuk van deze handleiding voor het wijzigen van de instellingen. Zie
ook hoofdstuk 8 Reinigen en paragraaf 11.2 Geleverde items.
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10. Veiligheid en verantwoordelijkheid
Abilia heeft een risicoanalyse uitgevoerd voor het product overeenkomstig ISO 14971:
toepassing van risicomanagement bij medische hulpmiddelen. De handleidingen en de
technische specificaties van het product zijn opgesteld met inachtneming van de
uitgevoerde veiligheidsbeoordelingen die in dit document zijn opgenomen.
Het is altijd van belang om op de veiligheid te letten bij het eerste en verdere gebruik van
dit product. Het is onmogelijk om alle omstandigheden in de handleiding op te nemen
waaronder het product niet gebruikt dient te worden. Neem contact op met de leverancier
als je niet zeker weet of je het product correct gebruikt of goed hebt ingesteld.
Abilia is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of gevolgschade door onjuist gebruik,
het niet nemen van verdere stappen, het onjuist instellen, aansluiten of vergelijkbaar
verkeerd gebruik. De financiële aansprakelijkheid van Abilia beperkt zich te allen tijde tot
de waarde van het product zelf.

11. Technische gegevens
11.1 Gebruiksomgeving
De MEMOdayplanner is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

11.2 Geleverde items
Itemnr. Naam
MEMOdayplanner 3
Stroomadapter
Whitebordstift
Microvezeldoekje
Schroevendraaier

Omschrijving
12-uurs of 24-uursuitvoering

voor het reinigen
voor instellen
helderheid/alarmvolume
Schroeven/muurpluggen met mal voor wandbevestiging
voor boorgaten
Handleiding
Korte handleiding
Ideeënboekje
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Aantal
1 stuk
1 stuk
3 stuks
1 stuk
1 stuk
1 set
1 stuk
1 stuk
1 stuk

11.3 Reserveonderdelen/accessoires
Itemnr.
508785

Naam
Aanpassingsset MEMOdayplanner 3

508786

Accessoiresset MEMOdayplanner 3

508787

Magneetstrips, zonder opdruk (om informatie te bedekken)

508788

Magneetstrips, 24 uur

508789

Magneetstrips, 12 uur

508790

Magneetstrips, klok

508794

Tafelstandaard MEMOdayplanner 3

508795

Pennenbakje MEMOdayplanner 3

508796

Afsluitbare deur MEMOdayplanner 3
Optionele bedieningsschakelaar (neem contact op met Abilia)

508800

Stroomadapter voor MEMOdayplanner 3

Meer informatie vind je in het Ideeënboekje.

11.4 Technische geevens
Afmetingen (HxBxD):
Gewicht:
Voeding:

713 x 392 x 32 mm
4,1 kg
9V DC, 1A

Gebruik alleen de originele stroomadapter!
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11.5 Naleving richtlijn medische hulpmiddelen
MEMOdayplanner wordt verkocht als een technisch hulpmiddel voor mensen met
cognitieve beperkingen en voldoet aan de eisen van de Richtlijn medische hulpmiddelen
93/42/EG, met inbegrip van de relevante eisen voor elektromagnetische compatibiliteit
(MC), elektrische veiligheids- en risicoanalyse.

11.6 Recycling elektronisch afval
Dit product bevat elektronische onderdelen die aan het eind van de levensduur
gerecycled moeten worden. Breng het naar een inzamelpunt voor elektronisch
afval.
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