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Rehabmodul AB är ansluten till

Tidshjälpmedel för minnesstöd!
Voice Cue och Time Cue är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige. 

Se prislistan (www.rehabmodul.se) för aktuellt pris! Fraktkostnad tillkommer. Försäljning till privatpersoner mot postförskott
eller förskottsbetalning. Postens kostnader tillkommer. Bekanta dig även med alla produkterna från Attainment för minnesstöd och AKK:
GoTalk20+, GoTalk9+, GoTalk4+, GoTalk Pocket,  GOS - GoTalk Overlay Software (göra överlägg i datorn), OneTalker, Recording Keychain,
One by Four, GoTalk Button, PersonalTalker, GoTalk One, Express One, Talande fotoalbum, Larmklockan, Voice Cue, Time Cue och StepPad. 

PRODUKTER Artikelnummer
Voice Cue 3802
Time Cue 3803
Larmklockan Invisible Clock II 3804

Enkel att
använda! Naturlig storlek

Larmklockan
Invisible Clock
Larmklockan Invisible Clock II
har flera funktioner och i det här
sammanhanget främst avsett för
larmmarkering av upp till 12 tid-
punkter per dygn - t ex för
mediciner, aktiviteter, komma in i
tid från skolraster, träna nya
beteenden etc. 
Markering av larm görs med i tre 
steg ställbar, diskret vibration
eller pipljud.
Dessutom: Timer (999 tim),
mötestimer (10-120 min), anpassad
timer (60 min), tidtagarur samt
datum och tid (12 tim. klocka -
am/pm). Skärmen kan belysas. 
Storlek  57 x 41 x 16 mm. 
Vikt c:a: 40 g. 
1 st. LR03 batteri ingår.
Levereras med bältesclip.

Voice Cue
5 meddelanden för t ex
mediciner, aktiviteter etc.
Varje meddelande kan
upprepas vid 2 förvalda
tider, varje dag. 
60 sekunder total inspel-
ningstid.
Meddelanden kan även
läsas ut manuellt.
Försedd med enkel volym-
kontroll och 24 timmars
klocka.
Fickstorlek med måtten
65 x 110 x 15 mm.
Vikten är c:a 85 g. 
2 st LR03 batterier ingår.
Levereras med bältesclip.

Time Cue
1 meddelande för t ex en
viss aktivitet, medicin
etc. Det är också möjligt
att använda Time Cue som
en alarmklocka med en
pipsignal i stället för ett
inspelat meddelande. 
Bild i format 74 x 55 mm
kan placeras på insidan av
det ihopfällbara locket.
10 sekunder inspelningstid.
Meddelandet kan även
läsas ut manuellt.
Fickstorlek med måtten
65x100x14 mm.
Vikten är c:a 75 g. 
4 st SR44 batterier ingår.
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Handla även direkt på webben!
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