
Out of Memory met sprekende klok. 

Nieuw!  De downloadversie: 18.55+ spreekt op ieder heel uur ook de tijd.  Maar dit kan ook 
altijd weer uitgezet worden.  (Gereedschapmenu, > Klokkeuze > klik op:‘Spreekt wel’ knop ) 

Het is bekend dat sommigen met een ernstig geheugenprobleem niet meer de analoge 
(wijzer) klok begrijpen. Soms kan dan de digitale(cijfer)klok nog uitkomst bieden, maar 
lang niet altijd en dan weten mensen die altijd op de typisch Nederlandse manier op de klok 
konden kijken niet meer hoe laat het is. 

De sprekende klok van Out of Memory kan dan misschien het verschil maken.  

De Pro versie van Out of Memory heeft reeds een draadloze verbinding om het 
medicijngebruik te registreren en wordt voorzien van een tweede klokdrukknop, al of niet 
met een draadloze verbinding. Deze drukknop met Usb aansluiting wordt bijv. met 
klittenband aan de zijkant van het scherm gemonteerd of indien gewenst draadloos in 
Bluetooth uitvoering in de omgeving van de plek waarin de gebruiker meestal zit of eventueel 
allebei, in principe dus op de elke gewenste plek binnen gehoorafstand.  

    

                     

Kies in 3 stappen voor Standaard of Pro, met of zonder sprekende klok.(versie 18.70 of hoger) 

 

Erg nuttig om het programma te leren gebruiken is een extra bluetooth muis naast de 
medicijnen (rood gemaakte rechterknop) maar daar kan ook de sprekende klok mee bedient 
worden. (met de groen gemaakte linkerknop te horen). 

Als op dit groene ‘klokknopje’ gedrukt wordt, ‘spreekt’ de PC de dag en de tijd. 

Bijvoorbeeld:  “Het is Vrijdag middag, tien minuten voor half vier.” 

In gewone Nederlandse spreektaal, zoals de klok altijd gebruikt wordt en daardoor dus ook met 
de redelijke kans dat iemand hiermee langer zelfstandig kan functioneren. 

Indien Out of Memory op een Windows tablet of met de toepassing van een touch screen is 
geïnstalleerd, dan kan met een vingertik op het scherm ook de tijd gehoord worden. Dan is er 
geen drukknop nodig voor de sprekende klok, maar dan moet het scherm wel binnen 
handbereik zijn. Maar bedenk wel, een touch screen is tamelijk prijzig en tablets zijn meestal te 
klein voor de doelgroep. De (draadloze?) klokdrukknop is universeel bij alle soorten en maten 
schermen inzetbaar. (Er kunnen meerdere klokknoppen tegelijk toegepast worden).  



                       

                         

               Introductieprijs: 39,50 Euro pst. met Usb aansluiting en in Bluetooth uitvoering 129 Euro pst.,  

            excl. Verzendkosten.      

Voor meer informatie:                info@outofmemory.nl 
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