
 
 

 
 
Tem dificuldade em manter a noção do tempo, lembrar-se o que tem 
para fazer e por quanto tempo? Ou distrai-se facilmente com o que 
está a fazer, e esquece-se de tarefas diárias, como p. ex. compras 
ou refeições?  
 
O MEMOdayplanner é um quadro muito fácil de usar e que lhe mostra 
o tempo de uma forma concreta e lhe dá uma visão clara do seu dia.  
Usando uma coluna de luzes vermelhas onde cada luz se apaga a 
cada quarto de hora e permitindo uma contagem decrescente do dia 
e da noite, ajuda-o a compreender facilmente e a localizar-se no 
tempo, onde está no dia. Poderá também ver quanto tempo falta até 
à sua próxima atividade e o que está programado fazer no seu dia. 
 
Estudos demonstram que ter uma boa estrutura da sua vida diária 
ajuda a reduzir o stress, quer para si, quer para a sua Família, 
permitindo que tenha mais controlo sobre as suas emoções e a dar-
lhe mais confiança para gerir autonomamente a sua vida diária. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma visão clara do seu dia 

MEMOdayplanner 3 
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GIRA O SEU TEMPO E AS ATIVIDADES DIÁRIAS 

MEMOdayplanner é um quadro branco magnético que 
lhe mostra o tempo de forma concreta, bem como as 
suas atividades planeadas para o dia. 
 

O quadro possui duas colunas de luz distintas e em 
cores diferentes, facilitando a compreensão sobre se é 
dia ou noite. Uma luz única diz-lhe que horas são e se 
está no período diurno ou noturno. 

 
Pode escolher se a coluna de luz aparece como uma 
linha de tempo com uma luz desligando a cada 15 
minutos, ou se aparece como uma única luz que se 
move para baixo com o passar do tempo. 
Você escolhe a alternativa que melhor lhe convier. 
 

 
 

LEMBRETES QUE TRABALHAM PARA SI 

Pode configurar um alarme com som de alerta ou com 
sinal luminoso para garantir que olha para o quadro 
quando é hora de realizar alguma atividade importante, 
como tomar um medicamento a tempo. 

 

DUAS VERSÕES 

MEMOdayplanner 3 está disponível em duas versões: 
12 ou 24 horas. 
 
É fornecido com transformador de energia, três 
marcadores para escrita no quadro branco e uma toalha 
de limpeza em microfibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALIZE O SEU QUADRO 

Pode facilmente personalizar o MEMOdayplanner de 
acordo com a maneira mais adequada para si. Além de 
poder escrever no quadro, pode adicionar ímanes ou 
magnéticos, fotos e imagens para ilustrar as diferentes 
atividades da sua agenda. 

Através da página online “Abilia print it”, e de forma gratuita, 
poderá imprimir símbolos e fotos para adicionar ao seu 
MEMOdayplanner. 

A intensidade das luzes pode ser ajustada consoante as 
considere muito ou pouco brilhantes para as condições de 
luz do seu quarto. 

 

FÁCIL DE USAR E INSTALAR 

O quadro é um dispositivo autónomo que não necessita de 
qualquer ligação à internet. Basta ligar o quadro à tomada 
elétrica e está pronto para usar. Pode escrever diretamente 
no quadro, além de usar ímanes com texto, imagens e 
símbolos. 

 

FÁCIL VISIBILIDADE 

O MEMOdayplanner pode ser facilmente montado numa 
parede de casa, de maneira a estar sempre facilmente 
visível para quando precise de saber as horas e atividades 
a realizar. Pode também ser montado num suporte para 
mesa, disponível separadamente. 

 

 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

 
 

 

 
PRODUTO                   ART. NR 

 

 
ACESSÓRIOS 

 

 
ART.NR 

Tamanho 713 x 392 x 32 mm MEMOdayplanner 3 

- 12-hours version        508780 

Tiras magnéticas 12 horas 508789 

Peso 4,1 kg 
MEMOdayplanner 3 

Tiras magnéticas 24 horas 508788 

 Alimentação 9 V DC, 1A 
- 24-hours version        508781 

Suporte para mesa 508794 

  Suporte para marcadores 508795 

  Porta com fecho 
Material para personalização 

508796 
508785 


