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MEMOmessenger 2 
Produktbeskrivelse 
MEMOmessenger 2 er en talende klokke som hjelper deg å huske. 
Alarm med melding gis i form av lydsignal og innlest talemelding. 
MEMOmessenger er utviklet i samarbeid med brukere og fagpersoner innen områdene demens, 
utviklingshemming, ervervet hjerneskade og psykiatri i Norge og Sverige. MEMOmessenger er 
også utviklet med støtte fra Norges forskningsråd. 

Tiltenkt formål 
MEMOmessenger kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for personer med kognitiv nedsettelse. 
Den som har utfordringer med å planlegge - og strukturere - hverdagen sin, eller har 
hukommelsesvansker, kan få mye hjelp av MEMOmessenger.  
 

MEMOmessenger 2 leveres med 
• MEMObase 2 

• MEMOgo 2 

• Innstillingspenn 

• Belteveske 

• Ørepropper (for diskrete meldinger) 

• Klistremerker for merking av knapper på MEMOgo 2 

• Snor for å ha MEMOgo 2 rundt halsen 

• Strømadapter 

• Brukerveiledning 

• Hurtigguide 
 

Dag- og ukeplanleggingsskjema 
Oversiktsark for dag- og ukeplanlegging kan skrives ut fra www.abilia.no  
 

Forskjeller MEMOmessenger (1) og MEMOmessenger 2 
Funksjonene i begge modellene er like, men de har forskjellig batterilading og strømadapter. Dette 
betyr at du ikke kan blande de forskjellige delene. MEMOmessenger 2 har desuten forbedret 
lydkvalitet. 
I denne brukerveiledning bruker vi MEMOmessenger-navnet selv om det faktisk er 
MEMOmessenger 2. Det samme gjelder for MEMObase og MEMOgo (MEMObase 2 og MEMOgo 
2). 
 
  

http://www.abilia.no/
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Beskrivelse av produktet MEMOmessenger 2 
MEMOmessenger 2 består av en stasjonær enhet MEMObase 2, og en bærbar enhet MEMOgo 2. 
MEMOgo kan stå i MEMObase hele tiden, eller tas med. 

MEMObase 2 består av: 
• Berøringsskjerm som kan betjenes med innstillingspenn eller finger 

• Innstillingspenn for å betjene berøringsskjermen 

• Plass til MEMOgo 

  
• Metallplate som fungerer som fot ved plassering av MEMObase på bord, eller som 

opphengsbrakett på vegg. 

Justering av kontrast på MEMObase berøringsskjerm 
MEMObase er ved levering innstilt med optimal kontrast. Om nødvendig er det mulig å justere, 
dette må gjøres av en tekniker! Innstillingsskruen er lett å ødelegge, og om skrujernet berører 
elektroniske komponenter på kretskortet kan displayet ødelegges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inn- og utganger på baksiden av MEMObase 
 
 
 

 

 

Justering av 
kontrast 

Si tid 

Tidligere 
meldinger 

Fremtidige 
meldinger 

Utgang for 
ekstern vibrator 

Kvittering 
Utgang for 
høyttaler 

Tilkobling av 
strømadapter 
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MEMOgo 2 består av: 
• 8 knapper 

• utgang for ørepropp 

• inngang for strømadapter 

• kontakt for docking i MEMObase 2 

Klistremerker 
De medfølgende klistremerkene kan brukes til å dekke over knapper som ikke er i bruk, slik at de 
ikke forvirrer. De kan også brukes til alternativ merking (man foretrekker/forstår gjerne ulike 
symboler), og de kan brukes til å orientere MEMOgo stående i stedet for liggende. 

Ørepropper 
Øreproppene brukes om man ønsker diskrete meldinger. Når øreproppene er tilkoblet vil 
meldingen kun høres i dem – ikke i høyttaleren. Å sette inn øreproppene kan også være en måte 
å ”slå av” MEMOgo på (MEMOgo kan også slås av ved å holde begge volumknappene inne 
samtidig to sekunder –beskrevet mer utfyllende et annet sted i brukerveiledningen). 

Halssnor 
Halssnoren festes i tuppen av MEMOgo dersom man ønsker å ha den om halsen i steder for i 
vesken. 

Knapper på MEMOgo 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Huskelapper spilles inn direkte på MEMOgo (samme funksjon som en diktafon), og er 
ikke knyttet til et bestemt tidspunkt slik meldinger spilt inn via MEMObase er. 
  

Volum opp 

Fremtidige 
meldinger 

Kvittering 

Innspilling av 
Huskelapper* 

Volum ned 

Tidligere 
meldinger 

Hva er 
klokka? Avspilling av 

Huskelapper* 
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Lading av MEMOgo 
MEMOgo har et oppladbart batteri og lades normalt ved å legge den (betegnelsen ”docke” blir i det 
etterfølgende brukt) i MEMObase. Den kan også lades med strømadapteren som følger med, og 
som normalt er plugget i MEMObase. Hvis Memo Go har blitt utladet i en lengre periode, kan det ta 
litt tid før den gule lysdioden tennes, og den kan til og med begynne å blinke en stund. 

Å sette MEMOgo i MEMObase 

 

 
Skyv MEMOgo fra høyre mot venstre i MEMObase 
dockingstasjonen (se bilde). 
OBS! Ikke dytt MEMOgo rett ned i MEMObase. Dette 
kan skade pluggen på MEMObase. 
Et pling bekrefter at MEMOgo er riktig plassert. 
En gul lampe på MEMOgo indikerer at lading har 
startet. 
 

Før du tar MEMOmessenger i bruk 
 ADVARSEL: Bruk bare den strømadapteren som følger med MEMOmessenger. 

MEMObase må være koblet til strømadapteren for å fungere. MEMOgo må være oppladet for å 
fungere. 
 

Grunnleggende funksjoner 
MEMObase uten MEMOgo docket 
MEMObase viser kun klokkebilde med dag, dato og år. Ingen andre funksjoner er tilgjengelig uten 
at MEMOgo er docket til MEMObase. 

MEMOgo når den ikke er docket 
MEMOgo fungerer som en klokke og gir påminnelser.  
Meldingene høres i høyttaler i MEMOgo når øreplugg ikke er tilkoblet til MEMOgo. 
Meldingene høres kun i øreplugg når denne er tilkoblet til MEMOgo. 

MEMObase med MEMOgo docket 
Tilgang til Meldingsmenyen og Innstillingsmenyen. 
Alle funksjoner som er tilgjengelig i MEMOgo når den ikke er docket er også tilgjengelig når den er 
docket. 
Meldinger leses opp i høyttaler på MEMObase og ekstern høyttaler hvis dette er tilkoblet. 
Ved tidspunkt for en melding aktiveres vibratorutgangen på MEMObase, vibrator på MEMOgo 
aktiveres ikke. 
Eksterne bryterinnganger på MEMObase får samme funksjon som tilhørende bryter på MEMOgo. 
Det tas backup av MEMOgo som lagres i MEMObase. 
Synkronisering av klokke mellom enhetene skjer hver gang MEMOgo dockes og hver gang backup 
blir tatt. 
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Av/på 
MEMObase slås av med å dra ut strømadapteren. 
MEMOgo slås av og på ved å trykke og holde knappene Volum opp og Volum ned samtidig i 2 
sekunder i docket eller i ikke docket tilstand.  
Hvis MEMOgo dockes i avslått tilstand eller slås av mens den var docket, kommer teksten 
"MEMOgo er avslått" på displayet (i tillegg til klokkebildet). 

Lav batterispenning 
Når det er 10 % eller mindre restkapasitet i batteriene, sier MEMOmessenger ”MEMOgo må lades” 
hver time. 

Lysdiode 
MEMOgo docket: 

Lading = Fast gul 
Fulladet = Fast grønn 

 
Felles for docket og ikke docket MEMOgo: 

Innspilling av huskelapp = Blinkende gul 
Sletting av huskelapp = Blinkende gul 

 

Kvitteringslyder 
MEMOgo har følgende kvitteringslyder: 
Ding-dong: ved forvarsel av meldinger. 
Pling:  ved avstilling av vekkerklokke 
  ved slutten av opplesing av tidligere og fremtidige meldinger 
  ved slutten av huskelapper 
  når MEMOgo slås av ved at trykke på knappene Volum opp og  
  Volum ned samtidig i 2 sek 
Pling-Pling: Når strømadapteren tilkoples eller når MEMOgo dockes. 
 

Funksjoner som skjer om natten 
Hver natt klokken 02.00 slettes gamle meldinger (eldre enn i går) på MEMOgo. 
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Installere MEMOgo og Backup 
Installere ny MEMOgo (adopsjon, sammenkobling mellom MEMOgo og 
MEMObase) 
Ved levering er MEMOgo adoptert av sin MEMObase. Det betyr at alle meldinger som lagres i 
MEMOgo også blir overført til MEMObase (backup). 
Det er mulig for andre brukere å få sin MEMOgo docket i en fremmed MEMObase både for lading 
og opplesing av meldinger. Data vil ikke overføres for backup og enheten vil ikke bli linket uten at 
man bevisst velger det fra ”Avansert” meny. 
Om man mister sin MEMOgo, og får en ny, vil den kunne adopteres av MEMObase slik at alle 
meldingene man har lagret blir tilbakeført til MEMOgo.  
MEMOgo kan være adoptert av flere MEMObaser. Hvis man for eksempel har behov for å bruke 
sin MEMOgo vekselvis hos mor og far som ikke bor sammen, kan de ha hver sin MEMObase hvor 
man kan legge inn nye meldinger. Disse meldingene lagres i MEMOgo som overfører dem til den 
andre MEMObasen neste natt den dockes der.  
OBS! Man kan bare sammenkoble MEMObase og MEMOgo av samme versjon. MEMOgo (1) kan 
ikke adopteres til MEMObase 2, eller omvendt, MEMOgo 2 kan ikke adopteres til MEMObase (1). 

Backup 
Komplett backup av MEMOgo blir lagret i MEMObase hver natt kl. 02.00. I tilfelle MEMOgo ikke er 
docket på backup tidspunktet, blir backup tatt så snart MEMOgo blir docket igjen. Samtidig slettes 
gamle meldinger (eldre enn i går). 
Eventuell alarm og andre hendelser som oppstår mens backup pågår blir prioritert. 
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Funksjoner for MEMOgo 
Opplesing av tid 
Når Klokkeknappen trykkes leses tiden opp. Opplesing av ukedag, dato, år og tid vil stå i forhold til 
hva som er innstilt under Innstillingsmenyene. 
Eksempel 1: 
Når det er valgt tale for alle tidsfunksjoner og det er analog klokke blir tiden lest opp i følgende 
format: 
”Klokka er to over halv tre, det er torsdag natt fjerde juni to tusen og åtte” 
Eksempel 2: 
Når tale er valgt av for alle tidsfunksjoner og det er digital klokke blir tiden lest opp i følgende 
format: 
”Klokka er to trettito …..” 
 
Rekkefølgen på opplesing gir mulighet for å avbryte talen etter å ha hørt f.eks. klokketidspunktet. 
Dersom OK trykkes under opplesing av klokka, stopper opplesing umiddelbart. 
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Meldinger 
Når tidspunkt for en melding inntreffer varsler MEMOmessenger på følgende måte: 
Display: 
Når MEMOgo er docket lyser displayet opp til maks lysstyrke i ett minutt før det går tilbake til vanlig 
innstilt lysstyrke. Ved repetisjon betyr det at displayet er tent i max lysstyrke i 10 minutter, eller til 
OK trykkes. 
Vibrator: 
Når MEMOgo ikke er docket og vibratorfunksjonen er valgt på, aktiveres vibratoren for MEMOgo 
tre ganger før en melding kommer – ti sekunder før, fem sekunder før og ett sekund før meldingen 
kommer. 
Utgang for vibratorutgang: 
Når MEMOgo er docket aktiveres vibratorutgangen (9 V DC) på MEMObase alltid ti sekunder før 
meldingen kommer. 
Lyd: 
Forvarsel (ding-dong) 

Dersom ”Forvarsel lyd” er valgt på kommer det et ”Ding-dong” lydsignal på rett før 
talemeldingen. 

Opplesning av tid 
Tiden sies etter ”Ding-dong” lydsignalet. 

Talemelding 
Innspilt talemelding avleses etter at opplesning av tid er ferdig. Det er mulig å legge inn flere 
talemeldinger på samme tidspunkt. Opplesning av flere meldinger på samme tidspunkt skjer 
med 5 sekunders opphold. 

Eksterne høyttalere 
Dersom en har behov for å få avspilt meldingene i et annet rom i tillegg til der 
MEMOmessenger står, kan man koble høyttalere med innbygget forsterker (PC høyttalere) til 
MEMObase. Ønskes høyttalere i flere rom må man koble utgangen merket "Line Out" på 
MEMObase til "Line In" på en forsterker (stereoanlegg). "Line Out" på klokka er en stereo 
utgang for 3,5 mm Jack-plugg. 

 
Dersom meldingstidspunktet inntreffer mens MEMOessenger er opptatt med en annen funksjon 
(lese opp tid, legge inn huskelapp osv.), vil funksjonen avbrytes og meldingen varsles. 
Det er ikke mulig å avbryte en melding første gang den kommer. Dersom man ønsker å stoppe 
talen kan det gjøres ved å tilkople ørepluggen. 
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Repetisjonsfunksjon 
Dersom repetisjonsfunksjonen er valgt på skal varslingen repeteres hvert minutt inntil 10 ganger, 
eller inntil OK trykkes. Repetisjonen varsles på samme måte som en melding, bortsett fra at 
opplesning av tid ikke er med. 
En melding med repetisjonsfunksjon kan kvitteres etter at den er presentert første gang.  
Hvis det er flere meldinger med repetisjonsfunksjon samtidig, vil den melding som er påbegynt 
opplest kvitteres når man trykker OK. 
Dersom sum av talebeskjeder overstiger repetisjonsintervallet på 60 sekund, avsluttes repetisjon 
på de eldste meldingene, slik at nye meldinger får prioritet. 
 

Vekking 
Dersom vekkerklokkefunksjon er valgt, repeteres varslingen hvert 3. minutt inntil 10 ganger, eller 
inntil vekkerklokke avstilles ved at OK trykkes og holdes inne i 2 sekund (varsles ved et ”Pling”). 
Vekkerklokkefunksjon varsles på samme måte som en melding, bortsett fra at opplesning av tid 
ikke er med. Den 10. meldingen er kraftigere enn de foregående. 
En vekkemelding kan kvitteres etter at den er presentert første gang. 
 

Opplesning av tidligere meldinger 
Dersom knappen Tidligere meldinger trykkes, leser MEMOmessenger opp tidligere meldinger. 
Opplesingen begynner med at produktet sier ”Tidligere meldinger”. Det er mulig å bla tilbake til 
midnatt i går. Nyeste melding avleses først, og eldste melding sist. Man spoler bakover i 
meldingene ved å trykke Tidligere meldinger innen 5 sekund etter at melding er lest ferdig. Dersom 
knappen trykkes før en melding er lest ferdig, avbrytes meldingen og neste melding leses opp 
(hurtigspoling). 
Dersom OK trykkes under opplesing av en melding, stoppes talen umiddelbart. 
MEMOmessenger sier dagens ukedag og dato en gang, deretter leses kun tidspunkt i forkant av 
meldinger. Dersom man blar lengre tilbake enn midnatt, sies det ”I går”, ukedag og dato for i går en 
gang, deretter leses kun tidspunkt i forkant av meldinger . Når det ikke er flere meldinger og 
knappen trykkes, sier MEMOmessenger ”Pling”. 
 

Opplesning av fremtidige meldinger 
Kommende meldinger leses opp dersom man trykker på knappen Fremtidige meldinger. 
Opplesingen begynner med at MEMOmessenger sier ”Fremtidige meldinger”. Man spoler fremover 
i meldingene ved å trykke Fremtidige meldinger innenfor 5 sekund etter at melding er lest ferdig. 
Dersom knappen trykkes før en melding er lest ferdig, avbrytes meldingen og neste melding leses 
opp. 
Dersom OK trykkes under opplesing av en melding, stoppes talen umiddelbart. 
Det leses opp tidspunkt i forkant av hver melding. En gang for aktuell dag leses det i tillegg ukedag 
og dato (eksempel: mandag 20. mars, klokka halv to). 
Når det ikke er flere meldinger og knappen trykkes, sier MEMOmessenger ”Pling”. 
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Huskelapp 
Huskelapper er, i motsetning til Meldinger, ikke knyttet opp mot en bestemt tid. Det er dessuten 
mulig å spille inn huskelapper direkte på MEMOgo uten at den er docket i MEMObase. Det er 
valgbart fra innstillingsmenyen om MEMOmessenger skal ha 1 eller 10 huskelapper. Lengde på en 
huskelapp er begrenset med total gjenværende taleminne. Dersom 1 huskelapp er valgt, vil 
gammel huskelapp overskrives av ny. Dersom 10 huskelapper er valgt, er det mulig å velge i 
innstillingsmenyen om den 11. huskelappen skal overskrive den første. Standard innstilling er at 
overskriving ikke er tillatt. 

Innspilling 
Ny huskelapp spilles inn ved å holde inne mikrofonknappen i 2 sekund. Etter 2 sekunder starter gul 
lysdiode å blinke (dersom ikke alt minne er oppbrukt), og innspillingen starter. Lysdioden blinker 
under innspillingen så lenge knappen holdes inne eller til eventuelt alt minne er brukt opp. Når 
minne er oppbrukt, sier MEMOmessenger ”Minnet er fullt”. 

Avspilling av innleste huskelapper 
Dersom Høyttaler-knappen trykkes, avspilles innleste huskelapper. Rekkefølgen er alltid fra nyeste 
huskelapp til eldste huskelapp. Man blar i huskelapper ved å trykke Høyttaler-knappen innen 5 
sekunder etter at huskelappen er lest ferdig. Dersom knappen trykkes før en huskelapp er lest 
ferdig, avbrytes huskelappen og neste huskelapp leses opp (hurtigspoling). 
Det er kun innleste huskelapper som blir avspilt (ikke tid eller nummer på huskelappen). Når det 
ikke er flere huskelapper og knappen trykkes, sier produktet ”Pling”. 
Dersom OK trykkes under avspillingen, stoppes talen umiddelbart. 

Sletting 
Sletting av en huskelapp skjer ved å bruke OK-knappen. Sletting vises ved at gul lysdiode blinker i 
3 sekund. Det er ingen angrefunksjon. Det kommer en talemelding ”Meldingen er slettet” når en 
huskelapp blir slettet. 
Dersom OK trykkes og holdes i 2 sekunder under avspilling av en huskelapp, avbrytes avspillingen 
og huskelappen slettes.  
Dersom OK trykkes og holdes i 2 sekunder innen 5 sekunder etter avspilling av en huskelapp, 
slettes meldingen. 
 

Voluminnstilling 
Voluminnstilling for lyd skjer alltid på MEMOgo ved å trykke på knappene Volum opp eller Volum 
ned. Volumet har fem trinn og innstillingene huskes. Det er ikke mulig å sette volum til null. 
Voluminnstilling i docket modus gjelder for høyttaler i MEMObase. Voluminnstilling ved ikke 
docking gjelder felles for høyttaler i MEMOgo og for ørepropp. 
Ved trykk på Volum-knappene høres en ”Pling” med det lydnivået som er valgt. 
Det kommer opp et eget bilde med grafisk framstilling av volumet ved endring på volumet i 
MEMObase. Bildet vises mens man stiller volum, og i 1 påfølgende sekund. 
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Funksjoner for MEMObase 
Klokken 
Klokkebildet som er valgt, d.v.s. analog eller digital klokke, vises normalt på displayet. Når man er i 
en innstillingsmeny, og er inaktiv i tre minutter, går MEMOmessenger tilbake til klokkebilde.  
Visningsformat på MEMObase følger den MEMOgo som til enhver tid er docket. Dermed vil en 
bruker som låner en MEMObase få samme funksjon uansett hvor docking skjer. Når docking 
opphører, velges det visningsformat på MEMObase som ble konfigurert sammen med adoptert 
MEMOgo. 
Dersom det trykkes midt i klokkebildet og MEMOgo er docket, vil tidspunktet leses opp. 

Månesymbol, døgninformasjon og datoinformasjon 
Månesymbol gir informasjon om det er natt eller dag. 
Døgninformasjon gir informasjon om når på døgnet det er (morgen, formiddag, ettermiddag, kveld 
ig natt). 
Det er mulig å velge om dato og årstall skal presenteres på displayet.  

Digital klokke i kombinasjon med engelsk språk 
Dersom digital klokke med 12-timers format er valgt fra innstillingsmenyen, og det også er valgt 
engelsk språk, vil AM/PM vises. 

Meldingsmarkeringer 
Når MEMOgo er docket, og analog klokke og meldingsmarkeringer er valgt i innstillingsmenyene, 
vil meldinger for de kommende 12 timer vises som en prikk i kanten rundt klokkeskiven. 
Når det trykkes på en meldingsmarkering på displayet, vil den eller de meldinger som ligger i 
tidsintervallet til markeringen bli opplest. Oppløsning på meldingsmarkeringene er 30 minutter. 
Flere meldinger under samme prikk leses opp fortløpende etter hverandre. Opplesing av en 
talebeskjed kan avbrytes ved et nytt trykk - da leses neste beskjed opp. Det leses opp klokkeslett 
for hver melding i forkant av talebeskjed. 

Nedtelling til neste melding - Timestokk 
Når MEMOgo er docket, skal Timestokken (nedtelling til neste alarm) vises dersom funksjonen 
nedtelling er valgt fra innstillingsmenyen. Timestokken skal da være synlig fra det tidspunktet det 
er 2 timer igjen til en alarm, og telle ned 1 sirkel hvert kvarter inntil alle 8 sirklene er tellet ned. Siste 
sirkel slettes når varsling / forvarsling begynner. Når tidspunktet for førstkommende melding er 
passert, vises tiden til neste melding.  

Ingen klokkeinformasjon 
Dersom MEMObase har vært uten spenning og dersom MEMObase har dårlig klokkebatteri slik at 
klokkeslett ikke lenger er gyldig, skal ikke klokka vises på skjermen. I stedet vises eget bilde ”SETT 
I MEMOGO”. 
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Programmering av MEMOmessenger 
MEMOmessenger har to hovedmenyer – én for å legge inn meldinger, og én for å gjøre mer 
grunnleggende innstillinger. All programmering gjøres på berøringsskjermen. 
Trykk og hold inne knappen på venstre side av MEMObase for å komme inn i til menyene. Bruk 
innstillingspennen som følger med MEMOmessenger. 

 
 
OBS! MEMOgo må være slått på for å gå inn i innstillingsmodus. 
 

Meny - Meldinger 
Dersom programmeringsknappen trykkes og holdes i 3 sekunder, vises hovedmenyen Meldinger. 
Fra denne menyen kan det velges mellom følgende valg: 

 
 
Dersom det ikke er mere plass tilgjengelig for flere meldinger, vises teksten "MINNET ER FULLT" i 
stedet for de 4 valgene for å sette melding. 
SJEKK/ENDRE knappen vises bare når det er lagt inn meldinger. 
  

Programmeringsknapp 
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Sett enkel, ukentlig, månedlig og årlig melding  
Når ”Sett melding” er valgt, vises følgende: 

     
- Nåtid, samt piler for å bla i tid vises 
- Sjekkbokser for REPETISJON og VEKKING. 
- Knapper for INNSPILLING og AVBRYT. 
- For ukentlig melding vises sjekkbokser for valg av ukedager. 
- For ukentlig, måndelig og årlig melding vises knapp for tidsbegrensning av meldinger. Dette kan 
være aktuelt for eksempel i ferietider. 
 
Knappene HØR MELDING og LAGRE vises ikke før det er spilt inn en talebeskjed. 
Menyene startes alltid med å vise nåtid, og tida oppdateres ikke etter hvert som klokka går. I tilfelle 
tidspunktet for melding har blitt for gammelt når man trykker på knappen LAGRE for en enkel 
melding, vil tidspunktet for melding bli lagret til 1 minutt senere enn lagringstidspunktet. 
Repetisjon og vekkerklokke kan ikke velges samtidig. Siste valg overstyrer forrige. 
Det blas fram og tilbake med pilene. Det er ikke mulig å gå tilbake lengre enn til nåtid. Det er derfor 
nødvendig å stille inn dag/dato først dersom ønsket tidspunkt på dagen er tidligere enn tiden nå. 
Det blas en enhet pr trykk, f.eks. 1 minutt pr trykk. Dersom en pil trykkes og holdes mer enn 0,8 
sekund, startes det å bla forløpende med 4 ganger pr. sekund. Da begynner minutter å løpe med 
faktor på 10. 
Dersom det er andre meldinger på et tidspunkt vises dette ved et eget bjellesymbol. Bjellesymbolet 
vises uansett om meldingen er deaktivert eller utenfor en tidsbegrensning. Det er mulig å høre 
meldingen ved å trykke på bjellesymbolet. Meldinger leses fortløpende etter hverandre, opplesing 
av en talebeskjed kan avbrytes ved et nytt trykk, og da høres neste talebeskjed hvis det er flere 
meldinger på samme tid. 
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Melding annenhver uke 
Om man velger ukentlig melding vil man også kunne velge om den bare skal komme annenhver 
uke. 

 
 

Innspilling 
Når knappen (hvit sirkel) trykkes, vises en egen innspillingsmeny. 

   
Stor hvit sirkel (trykk og hold for innspilling av melding). 
AVBRYT for å avbryte innspilling og komme tilbake til "Sett melding" meny. 
Teksten ”TRYKK OG HOLD MENS DU LESER INN DIN MELDING”. 
Teksten "LEDIG TALETID" vises til det gjenstår mindre enn 244 minutter. Så er antall minutter som 
gjenstår på linjen under, der XX minutt eller sekund er status på gjenvarende taleminne. Går over 
til å vise sekunder hvis det er mindre enn 5 minutter igjen av taleminne. 
Dersom innspillingssymbolet (fylt sirkel) trykkes, starter innspilling og eget bilde med hvit sirkel 
(uten fyll) samt teksten ”INNSPILLING PÅGÅR” vises så lenge knappen trykkes. Dersom 
taleminnet blir oppbrukt under innspilling, avbrytes innspilling og teksten "MINNET ER FULLT" 
vises. Det som har vært innspilt så langt lagres. 
Tips! For tydeligere meldinger anbefales det at du venter i 2 sekunder før du snakker etter at du 
har trykket på innspillingssymbolet. 
Når knappen slippes vises "Sett melding" meny igjen. 
Dersom tidspunkt for en melding inntreffer mens man holder på med å lage, sjekke eller endre 
meldinger, avbrytes eventuell igangsatt inn- og avspilling uten å gå ut av innstillingsmeny og 
meldingen leses opp. I tilfelle en innspilling avbrytes, lagres det som har vært innspilt så langt og 
teksten ”AVBRYT GRUNNET OPPLESING AV MELDING” vises. 

Hør melding 
En høyttalersymbol vises når det er spilt inn en talebeskjed. Når en talebeskjed er spilt inn og 
symbolen trykkes, avspilles meldingen. Et nytt trykk stopper avspilling. 
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Tips: For best resultat – snakk med normal stemme nær mikrofonen som sitter i MEMOgo. 

Tidsbegrensning 

 

En tidsbegrenset melding er en melding som skal komme i en 
bestemt, begrenset tidsperiode. Det kan for eksempel være i 
ferietider. Starttid bestemmer hvilken dato meldingen skal begynne 
å komme. Sluttid bestemmer hvilken dato meldingen skal opphøre. 
Man kan velge å skru av en tidsbegrenset alarm ved å trykke AV. 
Knappen for TILBAKE returnerer til forrige menybildet.  

Avbryt 
Knappen AVBRYT avbryter uten å lagre meldingen, og forrige menybilde vises. 

Lagre 
Knappen LAGRE vises først når det er spilt inn en talemelding, slik at man unngår lagring av 
melding som ikke har fått innspilt en talebeskjed. Trykk på knappen fører til at alarmen lagres og 
forrige menybilde vises. 

Sjekk/Endre melding 
Når du har en innspilt melding som ikke er aktuell i en viss tidsperiode, men vil bli aktuell på nytt, 
kan du deaktivere meldingen. På denne måten lagrer du den innspilte meldingen og deres 
tidsdata. For å deaktivere en melding, gå til Sjekk/Endre melding, bla med pilen til den aktuelle 
meldingen. For å kunne Deaktivere, velg først alternativet Endre. Den nye siden som vises, har et 
alternativ for Deaktivering. Deaktiver meldingen ved å merke sjekkboksen. Meldingen varsler nå 
ikke på den angitte tiden, med mindre du aktiverer meldingen under Sjekk/Endre melding og fjern 
avkrysningsboksen for Deaktivering. 
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Når SJEKK / ENDRE er valgt, vises følgende: 

 

"SJEKK / ENDRE" vises øverst på displayet. 
Nåtid vises samt tilhørende piler for å bla i tid. 
Sjekkbokser for å sette søkekriterier for enkel, ukentlig, månedlig 
og årlig melding. 
Meldingsknapper for å søke fram og tilbake i meldinger ut ifra gitt 
starttid og valgt type melding. 
Knappene SLETT, HØR MELDING og ENDRE vises bare når det 
er en melding til tilhørende valgt tid. 

Det blas i tid fram og tilbake med pilene. Det er ikke mulig å gå tilbake lengre enn til nåtid. Det blas 
en enhet pr trykk, f.eks. 1 minutt pr trykk. Dersom en pil trykkes og holdes mer enn 0,8 sekund, 
startes det å bla forløpende med 4 ganger pr. sekund. 
 
Dersom det er en melding på et tidspunkt vises følgende: 

• Type melding. 
• Eventuelt informasjon om tidsbegrensing. 
• Eventuelt informasjon om deaktivering. 
• I høyre øvre hjørne vises antall meldinger på aktuelt tidspunkt, og hvilken av meldingene 

som vises, f.eks. 1/4 er den første av fire meldinger som er lagret på dette tidspunktet. 

Slett 
Knappen SLETT vises bare når det er valgt en melding. Når knappen trykkes, avbrytes eventuelt 
opplesning, og ny meny for å bekrefte sletting vises. Ny meny gjentar all relevant informasjon om 
meldingen. Avbryt-knappen avbryter uten å slette, og forrige menybilde vises. 
For repeterende meldinger er det mulig å slette enkelte forekomster uten at alle meldingene 
slettes. 
SLETT sletter meldingen og oppdatert forrige menybilde vises med samme tidspunkt. 

Hør melding 
Høyttalersymbolet vises bare når det er valgt en melding. Et trykk på symbolet avspiller 
talebeskjeden. Et nytt trykk stopper avspilling. 

Avbryt 
Trykk på knappen AVBRYT avbryter eventuelt opplesning, og menyen "Meldinger" vises. 

Endre 
Når knappen ENDRE trykkes går MEMOmessenger til tilhørende meny for "Endre melding". Øvrig 
funksjonalitet er som for "Sett melding". 

Avslutt 
Ved å trykke på knappen AVSLUTT, forlates menyen ”Meldinger” og klokkebildet vises. 
 



21 

Meny – Innstilling 

 

Dersom Programmerings-knappen trykkes og holdes i 6 sekunder, 
vises hovedmenyen Innstilling. Dersom tidspunkt for en melding 
inntreffer mens man holder på med innstillinger, blir meldingen lest 
opp uten å gå ut av innstillingsmenyene. 
Fra menyen kan det velges mellom følgende valg: 

Still klokke 
Når STILL KLOKKE er valgt, vises følgende: 

 

"STILL KLOKKE " vises øverst på displayet. 
Nåtid vises samt tilhørende piler for å bla i tid. 
Sjekkboks for å sette 12 timers visning. 
Sjekkboks for automatisk justering for sommertid. 
Knapper for AVBRYT og LAGRE. 
 
Menyene startes alltid med å vise nåtid, og tida oppdateres ikke 
etter hvert som klokka går. 

Det blas fram og tilbake med pilene. Det er ikke mulig å gå tilbake lengre enn til 01.01.2007. Det 
blas en enhet pr trykk, f.eks. 1 minutt pr trykk. Dersom en pil trykkes og holdes mer enn 0,8 
sekund, startes det å bla forløpende med 4 ganger pr. sekund. Da begynner minutter å løpe med 
faktor på 10. 
AVBRYT 
Knappen avbryter uten å lagre, og forrige menybilde vises. 
 
LAGRE 
Trykk på knappen lagrer klokke og dato informasjon, sekund i klokka settes til 0 og forrige 
menybilde vises. 
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Å stille klokka direkte på MEMOgo 
OBS! Å stille klokken gjøres mye enklere på displayet på MEMObase. Se avsnittet over. Å stille 
klokka direkte på MEMOgo er kun hensiktsmessig dersom man reiser over tidssoner og ikke har 
med seg MEMObase. 
Trykk og holde inne Klokkesymbolet i 10 sekunder. Etter 10 sekunder starter innstillingen av klokka 
ved at årstallet først stilles. Dette gjøres ved at MEMOmessenger først sier årstallet for å indikere 
at årstallet kan endres. 
 
Følgende knapper benyttes for å stille klokka: 

OK: Start neste innstilling, og sier verdien på denne innstillingen. Starter 
med årstall, deretter måned, dato, timer og minutt. Når knappen 
trykkes under innstilling av minutt, avsluttes programmeringen og 
klokka oppdateres. 

Volum opp og ned: Øker og minker innstillingsverdien, og sier verdien. 
Klokkesymbolet: Avslutter programmeringen uten å oppdatere klokka. 

 
Eksempel på tale for setting av dato 02.03.2008 og klokka 15:45: 

Innstillings-
sekvenser: 

Talemelding: 

Årstall To tusen og åtte 
Måned Mars 
Dato Andre Mars 
Timer Klokka femten 
Minutt Klokka femten førtifem 

 
Dersom klokka stilles fram og det er meldinger i dette tidsrommet, blir ikke disse meldingene 
varslet. 
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Displayvisning 
Når DISPLAYVISNING er valgt, kan man ved hjelp av sjekkbokser bestemme om følgende skal 
vises på klokkebildet: 

 

• Digital klokke 
• Bare timeviser (for analog klokke) 
• Meldingsmarkering (for analog klokke) 
• Nattsymbol  
• Nedtelling (til neste alarm) 

I tillegg er det sjekkbokser for å velge om MEMOmessenger skal si 
følgende for en melding: 

• Klokkeslett 
• Døgnvisning 
• Ukedag 
• Dato 
• År 

AVBRYT 
Knappen avbryter uten å lagre, og forrige menybilde vises. 
 
LAGRE 
Trykk på knappen lagrer innstillinger, forrige menybilde vises. 
 

Døgnoppdeling 
Når DØGNOPPDELING velges, kan man stille starttidspunktet for: 

 

• Morgen 
• Formiddag 
• Ettermiddag 
• Kveld 
• Natt 

 
Det er piler for å bla fram og tilbake for hver tid på døgnet i step på 
en halv time. Gyldig område for start på morgen er fra kl 04:00 til 
12:00. Gyldig område for start på natt er fra kl 18:00 til 02:00. Det 
er ikke mulig å velge tidsintervaller som overlapper med andre 
dagtidspunkter eller med natt-tidspunkt. 

Når MEMOmessenger er satt opp med engelsk språk er det ikke innstilling for formiddag. Da er 
morgen (morning) default fra 6 til 12, ettermiddag (afternoon) fra 12 til 18, kveld (evening) fra 18 til 
23 og natt (night) fra 23 til 6. 
Menybildet inneholder justering av backlight lysstyrke for dag og natt. Ved å trykke på tilhørende 
piler stilles styrken på lyset opp og ned i step på 1 %. Backlight endres i takt med innstillingen. 
Etter langt trykk endres styrken 4 ganger i sekundet. Lys for dag og natt kan stilles helt fritt i forhold 
til hverandre (det er f.eks. mulig å ha kraftigere lys om natten.) 
På menybildet er det knapper for AVBRYT og LAGRE med samme funksjonalitet som i 
"Displayvisning" menyen. 
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Forvarsling 
Når FORVARSLING er valgt, kan man ved hjelp av sjekkbokser velge om meldinger skal ha: 

 

 

• Forvarsel med lyd 

• Forvarsel med vibrasjon 
 
På menybildet er det knapper for AVBRYT og LAGRE med samme 
funksjonalitet som i "Displayvisning" menyen. 

 

MEMOgo 
Når MEMOgo er valgt, kan man ved hjelp av sjekkbokser velge om produktet skal ha 1 eller 10 
huskelapper. Det er ikke mulig å velge begge samtidig. Siste valg overstyrer forrige. 

 

 
Når 10 huskelapper er valgt, er det mulig å velge om huskelapp 11 
skal overskrive den første. Standardinnstillingen er at overskriving 
ikke er tillatt. 
Man kan også velge å deaktivere tastene for volumkontroll og 
tastene for å bla forover og bakover i meldingene. 

På menybildet er det knapper for AVBRYT og LAGRE med samme funksjonalitet som i 
"Displayvisning" menyen. 
 

Avansert 
Når AVANSERT er valgt, vises det et menybildet med følgende valg: 

 

• SPRÅK 

• ADOPTER MEMOGO 

• TILBAKEFØR BACKUP 

• KALIBRER SKJERM 

• SLETT ALLE MELDINGER 

• FABRIKKOPPSETT 

• AVBRYT 
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Språk 
På MEMOmessenger kan man velge mellom norsk, svensk og dansk tale og tekst, med både 
mann- og kvinnestemme. 

 

 
Når meny SPRÅK velges, vises det navnet på valgt språk med 
tilhørende piler for bla gjennom mulige språkvalg.  
 
Sjekkbokser brukes for å velge mann eller kvinnestemme. Begge 
sjekkbokser kan ikke velges samtidig. Siste valg overstyrer forrige. 

Adopter MEMOgo 
Når ADOPTER MEMOGO velges fra menyen, linkes MEMOgo med MEMObase. Da vises 
teksten ” MEMOGO ER ADOPTERT” i 5 sekunder, deretter viser produktet ”Avansert” meny igjen. 
Eventuell tidligere linking til andre MEMOgo vil bli slettet hos MEMObase. 

Tilbakefør backup 
OBS! Dette er aktuelt dersom man har fått en ny MEMOgo (mistet den gamle) og vil overføre 
meldinger som ligger som backup på MEMObase. Alt som eventuelt ligger lagret i MEMOgo blir 
slettet. 
Når TILBAKEFØR BACKUP velges fra menyen og MEMOgo er docket i en MEMObase som den 
er linket sammen med skal fullstendig backup overføres fra MEMObase til MEMOgo. Det 
vises ”BACKUP KOPIERES TIL MEMOGO” på displayet mens kopieringen pågår, deretter viser 
produktet ”Avansert” meny igjen. 
OBS! Dette tar ca.30 minutter. 
Hvis MEMOgo og MEMObase ikke er linket sammen, vil teksten ”MEMOGO ER IKKE 
ADOPTERT” vises i 5 sekunder, deretter viser produktet ”Avansert” meny igjen. 
Hvis det ikke finnes gyldig backup, vil teksten ”INGEN GYLDIG BACKUP” vises i 5 sekunder, 
deretter viser produktet ”Avansert” meny igjen. 
Alarmer som har sin varslingstidspunkt mens backup tilbakeføres blir ignorert. 

Kalibrer skjerm 

 

Når KALIBRER SKJERM meny velges, vises det et kryss i høyre 
øvre hjørne og tekst midt på skjermen ”TRYKK PÅ KRYSS”. Etter 
at bruker trykker på krysset, forsvinner dette krysset og det vises 
kryss i nedre venstre hjørne med samme tekst. Etter at bruker 
trykker på krysset, viser produktet ”Avansert” meny igjen. 

Slett alle meldinger 
Her kan man slette alle meldinger uten å endre på annet oppsett. 
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Fabrikkoppsett 
Dette vil slette alle meldinger som ligger lagret både i MEMObase og i MEMOgo. I tillegg vil alle 
funksjoner nullstilles som følger: 

• Ingen meldinger. 
• Ingen huskelapp meldinger. 
• 10 huskelapper. Overskriving ikke tillatt. 
• Automatisk stilling for sommertid. 
• Analog klokke. 
• 24-timers format. 
• Full visning av klokke, tid på døgnet, ukedag, dato og år. 
• Meldingsmarkering, nattsymbol og nedtelling. 
• Dag starter med morgen kl. 06:00 med 80% lysintensitet på displayet. 
• Natt starter kl. 23:00 med 20% lysintensitet på displayet. 
• Forvarsling lyd. 
• Forvarsling vibrasjon. 
• Informasjon om linking i MEMObase blir slettet. 
• Valgt språk påvirkes ikke. 
• Sletter all backup i MEMObase. 

 
Kalibrering av skjerm forblir uendret ved valg av Fabrikkoppsett. 
 
Når man velger FABRIKKOPPSETT, vises teksten ” PRODUKTET HAR FÅTT FABRIKK 
OPPSETT” i 5 sekunder, deretter viser MEMOmessenger klokkebildet. 
 
Avbryt 
Ved å trykke på AVBRYT knappen vises menyen ”Innstilling”. 
Avslutt 
Ved å trykke på AVSLUTT knappen, forlates menyen ”Innstilling” og klokkebildet vises. 
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Artikkelnummer og tilbehør 
Dette leveres med MEMOmessenger 2 

Art.nr Benevning Beskrivelse Antall 
508891 MEMObase 2 stasjonær enhet 1 stk. 
508892 MEMOgo 2 bærbar enhet 1 stk. 
105182 Pekepenn  1 stk. 
502626 Ørepropper for diskrete meldinger 1 stk. 

508573 Halssnor snor for å ha MEMOgo 2 rundt halsen 1 stk. 

980262 Symbolsett klistremerker for egen merking av MEMOgo 1 stk. 

508574 Belteveske til MEMOgo-enheten 1 stk. 

508893 Strømadapter  1 stk. 

 Bruksanvisning  1 stk. 
 Snabbguide  1 stk. 

Dette kan kjøpes som tilbehør 
502529 Ekstern vibrator 

 Diverse brytere 

Tekniske data 
MEMObase 2 

Vekt: 710 gram 

Mål: 200 x 185 x 150 mm 

Skjermstørrelse: 7 tommer (88 x 116 mm) 

Backupbatteri: CR2032 

Estimert levetid: 5 år 

MEMOgo 2 
Vekt: 115g 

Mål: 123x50x26 mm 

Taletid: Min 600 min (inkl. huskelapper) 

Batteri: Oppladbart 3,7 V LiPo 600 mAh (batteriskifte må foretas hos 
leverandør) 

Ladetid: Tomt batteri til fulladet; 4 timer 

Forbruk standby: 380µA. Gir en teoretisk standbytid på 2 måneder. 

Aktiv, middels lydnivå: Typisk 290 mA. Gir en teoretisk taletid på ca. 2 timer. 

Aktiv, høyt lydnivå: Typisk 360 mA. Gir en teoretisk taletid på overkant av 1,5 timer. 

Strømadapter: 9 V 0,8 A 

Backupbatteri: CR2032 

Estimert levetid: 5 år 
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Rengjøring 
 ADVARSEL: MEMOmessenger må ikke senkes i vann.  

MEMOmessenger kan rengjøres med en klut lett fuktet i såpevann, men må ikke nedsenkes i 
væske. Koble fra strømtilførselen under rengjøring. Vær spesielt forsiktig med rengjøring av 
tastaturet til MEMOgo. Bruk av løsemidler, eller hardhendt rengjøring, vil kunne få trykket til å 
løsne. 
 

Lagring og kassering 
Lagring 
Oppbevar produktet innendørs i romtemperatur og borte fra fuktighet. 

Kassering 
Ytteremballasjen skal resirkuleres som papiravfall. 
Inneremballasjen skal resirkuleres som plastavfall. 
Produktet skal resirkuleres som elektronikkavfall når det skal kasseres. Det kan leveres til 
alle utsalgssteder som selger elektronikkprodukter, til din leverandør, eller på kommunal 
oppsamlingsplass. 
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Viktig informasjon 
Før du bruker produktet, må du lese og forstå innholdet i denne bruksanvisningen. 
 

Sikkerhetsinstruksjoner før du bruker MEMOmessenger 
 ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet. 
• Bruk bare den originale strømadapteren som følger med MEMOmessenger. 
• MEMOmessenger må ikke senkes i vann. 

Alvorlige hendelser 
Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med produktet, skal dette rapporteres til 
produsenten og myndighetene i ditt land. En hendelse anses som alvorlig hvis den direkte eller 
indirekte kan ha ført til, eller kan føre til dødsfall til en pasient, bruker eller annen person, 
midlertidig eller permanent alvorlig svekkelse av pasientens, brukerens eller andres helsetilstand 
eller en alvorlig trussel mot folkehelsen. 

Samsvar med kravene til medisinskteknisk utstyr 
MEMOmessenger markedsføres som et teknisk hjelpemiddel for personer med 
funksjonshemminger, og det oppfyller alle nødvendige krav, forskrifter og direktiver for 
medisinskteknisk utstyr. Produktansvar Produktet er utviklet og risikovurdert i samsvar med ISO 
14971. Bruksanvisningen og de tekniske spesifikasjonene er utformet i samsvar med 
sikkerhetsvurderingen i risikoanalysen. Vær alltid sikker på når du bruker produktet. Abilia AB tar 
ikke ansvar for konsekvenser etter feil bruk eller installasjon av produktet. Enhver form for 
manipulering eller manipulering av produktet ugyldiggjør garantien og fraskriver seg produsentens 
ansvar. Anslått levetid for produktet gjelder når det brukes i samsvar med den tiltenkte bruks- og 
vedlikeholdsinstruksjonen. 
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Kontaktinformasjon 
Sverige 
Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige 
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se 
 
Norge 
Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge 
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no 
 
Storbritannia 
Abilia UK Ltd, Unit12 Buckingway Business Park, Swavesey, 
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannia 
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk 
 
Internasjonal 
www.abilia.com/intl/get-products/distributors  
 

http://www.abilia.se/
http://www.abilia.no/
http://www.abilia.uk/
http://www.abilia.com/intl/get-products/distributors


 

 

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige 
Telefon +46 (0)8-594 694 00  |  info@abilia.se  |  www.abilia.se 
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