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MyDegrees talar om temperaturen 
Denna svensktalande inom- och utomhustermometer finns som förskrivningsbar i 
flera regioner. 

MyDegrees är en svensktalande termometer för utom- och inomhustemperatur, speciellt 

utvecklad för personer med synnedsättning samt för personer med kognitiv svikt.  

Två stora knappar på framsidan, en för utomhustemperatur och den andra för 
inomhustemperatur.  På framsidan finns en display med stora siffror och belysning.  

Utomhusenheten är trådlös och paras enkelt med huvudenheten.   

MyDegrees kan också användas som en talande matlagningstermometer med den 
medföljande matlagningsgivaren. Tag loss termometern från det medföljande 
kardborrefästet och anslut kabeln till huvudenheten. MyDegrees ställer då automatisk om 
sig till att vara en mattermometer. Givaren går att använda i ugn eller i varma vätskor. Ställ 

in önskad temperatur, t.ex. 56 grader för en stek. Skjut in sensorn till mitten av steken. När 
fem grader kvarstår till inställt värde talar MyDegrees om varje grad närmare slutresultatet. 
Fiffigt och enkelt.  

https://evt.ungpd.com/Issues/d75a3dd9-0b54-416e-a413-009aa53eab9f/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=https%3a%2f%2fui.ungpd.com%2fIssues%2fd75a3dd9-0b54-416e-a413-009aa53eab9f%3fAccountId%3d238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1%26ContactId%3ddad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361%26IssueId%3dd75a3dd9-0b54-416e-a413-009aa53eab9f%26ir%3d51a8a34a-8f1c-45c8-aaf9-018cb58e5f8e
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https://evt.ungpd.com/Issues/d75a3dd9-0b54-416e-a413-009aa53eab9f/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2ftermometer-svensktalande-my-degrees%2farticle


MyDegrees kan även ställas in för att ange temperatur på alla nordiska och 
mellaneuropeiska språk. Se filmen på vår hemsida.  

MyDegrees är CE-märkt som ett medicinsktekniskt hjälpmedel MDR  

Den drivs av 3 + 3 st AA-batterier (3 för termometern och 3 för utomhusenheten). Vi 
rekommenderar litiumbatterier för denna produkt. 

Mått:13 x 6 1,5 cm (höjd x bredd x tjocklek) 

Vikt: termometer inklusive batterier 115 gram 

Mått utomhusgivare: 10 x 5 x 1,5 cm (höjd x bredd x tjocklek) 

Vi har hjälpmedel som kan vara Bra för alla – nödvändiga för många! 

Alla våra nyheter 

 

   

 

 

 

 

 

Iris Go-box läser upp 
textremsan på TVn  
Iris Go-box är en smart produkt inbyggd 

talsyntes som läser upp textremsan på din 
TV. Den är speciellt utvecklad för personer 
med synnedsättning eller andra 

lässvårigheter. Kontakta oss för ytterligare 
information kl 9.30-11.30 på tel 08-399400 
alt. läs mer på hemsidan. 
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i-Speak - den enklaste Daisyspelaren?  
Vi har lyssnat på våra förskrivare på Syncentralerna som sökt ett "enklare" alternativ till 
Daisyspelare utan täcklock eller behov av inställningar och olika val. Rehan Electronics i 
samarbete med oss har gemensamt kommit fram till denna smarta lösning. Tala med din 
syncentral eller beställ här om du vill köpa privat. 

 

   

  

  

 
Tyck till, lämna tips eller kontakta oss på 
nyhetsbrev@irishjalpmedel.se 
  

 

  

Besök oss på Facebook  
Ställ frågor, kom med tips och följ 
med på våra evenemang!  

  

  

Dela nyhetsbrevet från Iris: 
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