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MEMO Timer geeft een visuele weergave van tijd 
en maakt iets dat anders onzichtbaar is, zichtbaar!
Tijd is een abstract concept, dus het leren kan 
voor veel mensen moeilijk zijn, wat betekent het 
als iemand een half uur zegt? Hoe voelen we dat 
een half uur is verstreken? Met MEMO Timer kunt 
u een snel en eenvoudig een visueel overzicht 
van de tijd krijgen, zodat deze toegankelijk en 
inzichtelijk wordt.

MEMO Timer geeft de tijd weer als LED’s die 
uitgaan naarmate de tijd verstrijkt. Wanneer de 
timer is afgelopen, knipperen de display-LED’s; dit 
kan gecombineerd worden met een gaan met een 
hoorbaar signaal of een voelbare triloptie.
MEMO Timer is waterdicht, dus het kan in de 
badkamer of buiten worden gebruikt, ongeacht het 
weer.

Neem de controle over uw dag
Routines kunnen stressvol zijn en angst veroorzaken 
als u het moeilijk vindt om de tijd te begrijpen. 
MEMO Timer kan op veel manieren een nuttige 
geheugensteun zijn. Als u het huis binnen 60 minuten 
voor school of werk moet verlaten, kan een timer van 
60 minuten worden gebruikt om te laten zien hoeveel 
tijd is verstreken en hoeveel er nog is. Het gevoel van 
controle minimaliseert het risico op onnodige stress 
en angst.

De MEMO Timer kan u helpen op het goede spoor 
te blijven door een herinnering te geven om na een 
geselecteerde periode uit de douche of het bad te 
komen, dit stelt u weer in staat om te ontspannen, 
wetende dat er een herinnering volgt als de tijd om 
is. Er is nu geen andere persoon nodig om dit te laten 
weten.
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Draagbaar en gemakkelijk te gebruiken
MEMO Timer is eenvoudig te gebruiken en te begrijpen. 
Het geeft een duidelijk beeld van de hoeveelheid tijd, 
dankzij de heldere LED’s die periodiek verdwijnen 
naarmate de tijd verstrijkt. Dit geeft een visuele 
weergave van de resterende tijd. Met ondersteuning 
van licht, geluid en trillingen wordt u geïnformeerd 
wanneer de geselecteerde tijd is afgelopen.

MEMO Timer is klein en glad genoeg om in een 
normale zak te passen en ligt comfortabel in de hand. 
Het is robuust en duurzaam, zodat u het overal mee 
naartoe kunt nemen met de meegeleverde polsband 
en nekkoord.

Varianten
MEMO Timer 8 toont de tijd in 2, 4, 6, 8 minuten
MEMO Timer 20 toont tijd in 5, 10, 15, 20 minuten
MEMO Timer 60 toont tijd in 15, 30, 45, 60 minuten
MEMO Timer 80 toont tijd in 20, 40, 60, 80 minuten

Technische informatie
Afmeting  107 x 46 x 25 mm
Gewicht  0,12 kg
Batterij   AA-batterijen 1,5 V
Volume  max. 80 dB
IP-code  IP67

MEMO Timer wordt geleverd met
• MEMO Timer
• Polsbandje
• Nekkoord
• 2x AA-batterijen 1,5 V
• Handleiding

Artikelnummer
5001-50 MEMO Timer 8 minuten
5001-55 MEMO Timer 20 minuten
5001-60 MEMO Timer 60 minuten
5001-65 MEMO Timer 80 minuten


