MEMOday

Helpt bij het bijhouden van de tijd van de dag
De MEMOday is een moderne manier om de tijd
van de dag bij te houden, perfect voor elke leeftijd
- jong of oud.
Sommige mensen kunnen om verschillende
redenen moeite hebben om het tijdstip van de dag
bij te houden. Dit kan stress en angst veroorzaken,
zowel voor de persoon met geheugenproblemen
als voor zijn dierbaren.
De MEMOday maakt het eenvoudiger om grip op
de tijden van de dag te krijgen, waardoor u meer
controle en onafhankelijkheid heeft.

Eenvoudig te gebruiken
U kunt, op basis van uw eigen behoeften, aanpassen
welke informatie op het scherm wordt weergegeven.
Met de hulp van een verzorger of familielid kunt u
kiezen of u een analoge of digitale klok wilt weergeven
en een overzicht van of het ochtend, halverwege de
ochtend, tussen de middag, middag, avond of nacht
is.
Als uw MEMOday niet op het stopcontact aangesloten
is, slaat de reservebatterij al uw instellingen op.
Wanneer u de stekker weer in het stopcontact
steekt, worden de juiste datum en tijd automatisch
weergegeven. U kunt altijd vertrouwen op de
MEMOday.

Houd grip op de tijd van de dag
Met zijn stijlvolle en aantrekkelijke ontwerp past de
MEMOday goed in elk interieur. Plaats de MEMOday
in een ruimte waar u veel tijd doorbrengt. Dit kan in de
slaapkamer zijn, naast de telefoon of op het aanrecht.
De informatie op het scherm is eenvoudig te lezen,
met grote tekst en hoog contrast. Het scherm kan
zwarte tekst op een witte achtergrond of witte tekst op
een zwarte achtergrond weergeven - wat voor u het
beste werkt.
Veel mensen vinden het eenvoudiger om details
te onthouden wanneer ze tegelijkertijd visuele en
auditieve informatie opnemen. Daarom heeft de
MEMOday ook een schermleesfunctie. Met een lichte
druk op het scherm leest de MEMOday hardop wat er
wordt weergegeven.
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Technische specificatie
Afmetingen
140 x 185 x 95 mm (HxBxD)
Gewicht
0,35 kg
Beeldscherm 7-inch
Beschikbaar in de volgende talen:
Zweeds, Noors, Deens, Fins, IJslands*, Engels,
Duits, Nederlands, Vlaams, Frans, Spaans, Italiaans,
Sloveens*,
Bosnisch*,
Kroatisch*,
Servisch*,
Tsjechisch, Pools, Albanees*, Arabisch, Perzisch*,
Turks , Somalisch*, Hongaars*, Russisch, Grieks.
(Een asterisk (*) geeft aan dat de schermleesfunctie
niet beschikbaar is in die taal.)
De MEMOday is een gepatenteerd product en is CEgemarkeerd in overeenstemming met de Richtlijn
Medische Hulpmiddelen 93/42 / EEG.
Artikelnummer
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