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Introduktion
Om CARY Base
CARY Base er et kalenderur til personer, der har brug for ekstra hjælp til at
holde styr på dagen og til at huske ting. Skærmen viser dato, ugedag,
tidspunkt, og om det er morgen, dag, aften eller nat. Du kan få informationerne
oplæst ved at trykke på skærmen eller ved at bruge en styrekontakt.

Det er muligt at vise brugerens daglige aktiviteter på skærmen og at give
personlige påmindelser på de ønskede tidspunkter. Kalenderen administreres
direkte på enheden eller via webtjenestenmyAbilia.

For at imødekomme brugerens behov kanmængden af information på
displayet reduceres, og sproget kan indstilles til et af demange tilgængelige
sprog.

Erklæret formål
CARY Base er et kalenderur, der er beregnet til at yde støtte til personer, der
har mangler i tidsorientering og hukommelse.

CARY Base er beregnet til indendørs brug i hjemmet.

Om dette dokument
Læs de vigtige oplysninger, på side 20 før du bruger produktet.

I dette dokument lærer du, hvordan du starter og personaliserer produktet
CARY Base for den person, der skal bruge det.
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Oversigt over CARY Base
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1. Displaymed touchskærm
2. Lydstyrke -
3. Lydstyrke +
4. Relæudgang til udsendelse af

påmindelsessignal
5. Strømstik
6. Stik til kontaktindgang (tilbehør)
7. Tænd-/slukknap
8. Højttaler

Inkluderede dele
l CARY Base
l Strømadapter

Inkluderede dokumenter
l Brugervejledning (dette

dokument)
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Kom i gang med CARY Base
Placering CARY Base i hjemmet
Beslut dig for, hvor du vil CARY Base placere den i hjemmet.
Placer den et sted, hvor den er nem at se, f.eks. på
køkkenbordet. Sørg for, at der ikke er nogen reflekser fra lys
eller vinduer på displayet.

Start CARY Base
ADVARSEL: Brug kun den strømadapter, der leveresmedCARY
Base.

1. Slut kontakten til
strømstikket, der er
markeret med .

2. Slut strømadapteren
til en stikkontakt.

Indstilling af CARY Base
Når du starter CARY Base for første gang, bliver du guidet til at indstille dit
foretrukne sprog, dato og klokkeslæt. Hvis du ønsker det, kan du ogsåændre
de oplysninger, der vises på skærmen.

SeÆndring af indstillingerne på side 10 for at få flere oplysninger.
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Brug CARY Base
Brug hovedvisningen

07:58
morgen

tirsdag

9. februar 2021

I dag Skjul

Kalender

Træne

09:00

Lise besøger

15:00

l Se dags dato og klokkeslæt på displayet.
l Se dagens aktiviteter.

Denne funktion er kun tilgængelig, når
dagplanen er aktiveret i indstillingerne.

l Tryk på displayet for at høre de viste
oplysninger.
Denne funktion er kun tilgængelig, når dit valgte sprog har
taleunderstøttelse, og taleunderstøttelse er aktiveret i indstillingerne.

Brug påmindelser Afspil igen

Lufte hunden
Glem ikke 
plastikposer

OK

Der vises en påmindelse, når aktiviteten
starter. Hvis du ikke selv lukker påmindelsen,
lukker den automatisk efter 30minutter.

l Tryk på et vilkårligt sted på displayet for at
stoppe påmindelsessignalet.

l Tryk på Afspil for at gentage
påmindelsen.

l Tryk påOK for at lukke påmindelsen.

Skift lydstyrke for talestøtte
Du kanændre lydstyrken for talestøtte via knapperne
+ og - på siden af CARY Base.
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Dagsintervaller
CARY Base viser den del af dagen, der svarer til dagsintervallerne.
Dagsintervallerne kanændres, seÆndring af indstillingerne på side 10.

Dagsintervallerne er forprogrammeret som følger:

l Tidlig morgen: 06:00–09:00
l Formiddag: 09:00-12:00
l Eftermiddag: 12:00-18:00
l Aften: 18:00-23:00
l Nat: 23:00-06:00

I nattetimerne reduceres displayets lysstyrke automatisk. HvisMørk baggrund
er valgt, er farven på baggrundenmørk i nattetimerne.

TIP: Du kan slukke for displayet ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
Displayet lyser op for påmindelser.
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Tilpas CARY Base
Gå til menuen Power
Menuen Power giver dig adgang til Indstillinger og Kalender. Du kan også
deaktivere CARY Base fra dennemenu.

3 sec

1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og
hold den inde.

SlukLuk Menu

Kalender Indstillinger

2. Menuen Power åbnes.
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Ændring af indstillingerne
Hvis du vil ændre indstillingerne for CARY Base, skal du gå til menuen Power
og trykke på .

Tilbage Indstillinger

Sprog Klokkeslæt og dato Skærm

Dag og nat Lyd

Internet

myAbilia

Om

HjemWiFi

Sprog
Vælg sprog. De sprog, der er
markeret med ,
understøtter tale.

Klokkeslæt og dato
Indstil dato og klokkeslæt.

Skærm
SeAt vælge display-
information på side 11.

Dag og nat
Skift dagsintervaller, indstil
skærmens lysstyrke, og tænd
for mørk baggrund.

EKSEMPEL: Indstil
starttidspunktet for morgenen til
dit normale opvågningstidspunkt.

Lyd
Tilpas talestøtten og
påmindelsessignalet.

Internet (valgfrit)
Opret forbindelse til
Internettet for:
l At få dato og klokkeslæt

automatisk.
l BrugmyAbilia.
Valgfrit:myAbilia
At fjernopdatere kalenderen,
se Fjernsupport via myAbilia
på side 14.

Om
SeKontrollér for nye
programversioner på side 16.
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At vælge display-information
Vælg, hvilke oplysninger der skal vises på displayet, ved at gå til menuen
Power og trykke på og derefter trykke på .

Indstil displayinformation GemmeAfbryd

07:58
morgen
tirsdag

9. februar 2021 Kalender

Digitalt ur

Analogt ur

En del af dagen

Ugedag

Datum

Dagsplan

Kalender

I dag Skjul

Digitalt ur
Vis eller skjul det digitale ur.

Analogt ur
Vis eller skjul det analoge ur.

En del af dagen
Vis eller skjul den del af
dagen, f.eks. morgen eller
aften. Dagsintervallerne
indstilles i Dag og Nat, se
Ændring af indstillingerne på
side 10.

Ugedag
Vis eller skjul ugedagen.

Dato
Vis eller skjul datoen.

Dagsplan
Vis eller skjul dagsplanen
med dagens aktiviteter.

Kalender
Vis eller skjul knappen
Kalender, seAdministrer
kalenderen på side 12.

TIP: Når du reducerer mængden af information på displayet,
CARY Base bliver det endnu enklere og tydeligere.
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Administrer kalenderen
ADVARSEL: Må ikke anvendesCARY Base som eneste støtte til
medicin, medicinsk behandling eller andre vigtige aktiviteter.

Opdater visningen Kalender
Gå til menuen Power for at opdatere kalenderen. Tryk på , og tryk derefter
på, eller tryk på knappen Kalender i hovedvisningen (hvis tilgængelig).

Her listes alle aktiviteter i kronologisk rækkefølge pr. dag. Tidligere aktiviteter
er overstreget i listen.

v6 - februar 2021 NyTilbage

Dagsplan

Vis

Vis

Vis

Vis

ma, 8 ti, 9 on, 10 to, 11 fr, 12 lø, 13 sø, 14

Vågne

08:00

Lufte hunden

08:30

Brusebad

Morgenmad med Emily og Erik

09:00

ti, 9

Vælg dag
Tryk på en dag for at se dens
aktiviteter.

Forrige uge
Gå til forrige uge.

Næste uge
Gå til næste uge.

Dagsplan
Angiver, om aktiviteten vises i
dagsplanen.

Tilføj aktivitet
Se Tilføj en aktivitet på den
modstående side.
SeRediger eller slet en
aktivitet på side 14 for at
ændre eller slette en aktivitet.

TIP: Begræns antallet af aktiviteter i dagsplanen for at fremhæve
aktiviteter af stor betydning for brugeren.
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Tilføj en aktivitet
For at tilføje en aktivitet skal du gå til Kalender, seGå til menuen Power på
side 9.

GemmeAfbryd Ny aktivitet

Billede Navn

Beskrivelse

Tilføj billede

Frokost

Optag besked

Dato

Tid

Gentagelse Enkelt

Vis i dagsplan

Afspil tekst ved alarm

Navn Det navn, der vises i dagplanen. Det skal være beskrivende og kort.
Beskrivelse Yderligere oplysninger, der vises i påmindelsen.

Dato
Datoen for aktiviteten.

Tidspunkt
Tidspunktet for start af
aktiviteten.

Gentagelse
Hvis og hvordan aktiviteten
gentages.

EKSEMPEL: Daglig gåtur med
hunden eller fødselsdage en
gang om året.

Vis i dagplan
Omen aktivitet vises i dagens
plan eller kun som en
påmindelse.

Afspil tekst ved alarm
Navnet og beskrivelsen
læses højt, når påmindelsen
starter.

Optag besked
Meddelelsen afspilles, når
påmindelsen starter. Dette er
ikkemuligt, når Afspil tekst er
tændt.

Tilføj billede
Vælg et billede fra biblioteket
for at visualisere aktiviteten.
Se Fjernsupport via myAbilia
på side 14 hvordan du bruger
dine egne billeder.
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Rediger eller slet en aktivitet
For at redigere eller slette en aktivitet skal du gå til Kalender, seGå til menuen
Power på side 9. Tryk på den aktivitet, du vil redigere eller slette.

GemmeAfbryd Rediger aktivitet

Billede Navn

Beskrivelse

Lave om

Frokost

Optag besked 0:23 sek

Dato

Tid

Gentagelse

429.751 mm

Enkelt

Vis i dagsplan

Afspil tekst ved alarm

Fjerne

Slet

11:45

Ændre
Skift det aktuelle billede.

Fjerne
Fjern det aktuelle billede.

Slet aktivitet
Slet aktiviteten.

Fjernsupport via myAbilia

myAbilia
Med kanmyAbilia du fjernopdatere kalenderen og
tilføje billeder til billedbiblioteket.

For at konfigurere forbindelsenmellemCARY Base ogmyAbilia skal du gå til
menuen Power, trykke på og derefter trykke på . Følg anvisningerne
på displayet.

Hvis du ikke har enmyAbilia brugerkonto, kan du oprette en påmyabilia.com .
Du skal bruge en e-mailadresse til dette.

http://myabilia.com/
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Tilslut eksternt udstyr
ADVARSEL: Brug kun CE-mærket udstyr.

Følgende eksterne udstyr kan tilsluttes CARY
Base:

l Styrekontakt
Bruges i stedet for at trykke på skærmen. For
eksempel for at få stemmestøtte eller for at
deaktivere påmindelser. Tilslut styrekontakten
til -stikket.

l Udstyr til udsendelse af påmindelsessignal
For eksempel en vibrationsalarm eller indikatorlampe. Slut udstyret til
relæudgangen .

Kontakt din produktleverandør for rådgivning om eksternt udstyr, se
www.abilia.com/en/abilias-world/distributors.

https://www.abilia.com/DA/abilias-world/distributors
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Vedligeholdelse
Kontrollér for nye programversioner
1. Gå til menuen Power.

2. Tryk på .

3. Tryk på .

4. Tryk på Check for opdateringer.

5. Tryk påOpgrader, hvis der er en ny version.

Gendannelse til fabriksindstillinger CARY Base
Det kan være nødvendigt at nulstille CARY Base i forbindelsemed renovering
af produktet eller fejlfinding. Gendannelse til fabriksindstillinger fjerner alle
indstillinger og personlige oplysninger.

1. Gå til menuen Power.

2. Tryk på .

3. Tryk på .

4. Tryk på Nulstilling.

Rengøring CARY Base
ADVARSEL: Må ikke nedsænkesCARY Base i vand.

RengøresCARY Basemed en let fugtig kludmed et mildt rengøringsmiddel.

CARY Base kan rengøresmed sprit.
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Fejlfinding
Hvis du har brug for support til CARY Base, henvises tilKontaktoplysninger på
sidste side i denne brugervejledning eller til www.abilia.com/intl/manuals.

Problem Årsag Løsning

En indstillet
påmindelse slukker
ikke.

Apparatet er ikke tændt. Se instruktionerne i kapitel Start
CARY Base på side 6.

Påmindelseslydstyrken er
indstillet til 0.

Forøg påmindelseslydstyrken,
seÆndring af indstillingerne på
side 10.

Uret viser den
forkerte tid. Uret er ikke synkroniseret.

Opret forbindelse til Internettet.

Indstil tidenmanuelt, seÆndring
af indstillingerne på side 10.

Displayets
lysstyrke er for høj
om natten.

IndstillingenMørk baggrund
er ikke slået til.

Tænd for Mørk baggrund, se
Ændring af indstillingerne på side
10.

Skærmen lyser for
tidligt.

Dagsintervallerne er ikke
angivet som foretrukne.

Skift dagsintervaller, se
Dagsintervaller på side 8.

Jeg kan ikke optage
enmeddelelse for
en aktivitet.

Indstillingen for Afspil tekst
ved alarm er sat til Til.

Sæt Afspil tekst ved alarm til
Fra i aktiviteten.

Jeg kan ikke søge
efter opdateringer.

CARY Base har ikke
forbindelse til internettet.

Opret forbindelse til Internettet,
seÆndring af indstillingerne på
side 10

Produktet fungerer
ikke korrekt.

Sluk CARY Base og start den
igen, seGå til menuen Power på
side 9.

Udfør en gendannelse til
fabriksindstillinger, se
Gendannelse til
fabriksindstillinger CARY Base
på side 16.

Kontakt support.

https://www.abilia.com/intl/manuals
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Opbevaring og bortskaffelse
Produktet skal opbevares indendørs ved stuetemperatur ogmå ikke udsættes
for fugt.

BEMÆRK: Sluk for strømmen, CARY Base før strømkablet fjernes.

For at slukke for CARY Base skal du gå til menuen Power og trykke på .

CARY Base gemmer indstillingerne i ca. et år. Hvis CARY Base gemmes i
længere tid, skal indstillingerne gentages.

Produktet indeholder elektriske komponenter, der skal
genanvendes. Bortskaf produktet på et egnet sted.
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Produktspecifikationer
CARY Base
Mål, H×B×D 207 x 137 x 74mm

Vægt 520 g

Vindue 8" med 1280 x 800 opløsning

Strømforsyning 5 V 2 A

Strømforbrug Maks. 10W

Reservebatteri 1 x CR2032 3 V og 1 x 2000mAh 3,7
V

Højttaler Maks. 82 dB på 1meters afstand

Netværk IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4/5 GHZ

Bluetooth® Bluetooth v 4.2

Operativsystem Android 8.1

IP-klasse IP31

Miljøbetingelser for brug +5 °C til +35 °C. Maksimalt 90%
relativ luftfugtighed

Stik til kontaktindgang 3,5mm

Relæudgang til udsendelse af
påmindelsessignal 3,5mm

Anslået levetid 5 år

Tilbehør

Scan mig!

CARY Base fåsmed følgende tilbehør:

l Strømadapter
l Eksterne kontakter

Du kan finde flere oplysninger omCARY Base og
tilbehør hertil på www.abilia.com eller ved at scanne
QR-koden.

https://www.abilia.com/DA/our-products/cognition/memory-and-calendars/cary-base
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Vigtig information
Før du bruger produktet, skal du læse og forstå indholdet af denne
brugervejledning.

Sikkerhedsdefinitioner
ADVARSEL: Der er risiko for personskade eller dødsfald, hvis
instruktionerne ikke følges.

FORSIGTIGHED: Der er risiko for beskadigelse af produktet, hvis
instruktionerne ikke følges.

BEMÆRK:Oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

TIP: Yderligere oplysninger, der kan forbedre brugen af produktet.

Sikkerhedsinstruktioner inden du bruger CARY Base
ADVARSEL: Læs nedenstående advarsel, før du bruger produktet.

l Brug kun den strømadapter, der leveresmedCARY Base.
l Må ikke anvendesCARY Base som eneste støtte til medicin, medicinsk

behandling eller andre vigtige aktiviteter.
l Brug kun CE-mærket udstyr.
l Må ikke nedsænkesCARY Base i vand.

Alvorlige hændelser
Hvis der indtræffer en alvorlig hændelse i forbindelsemed produktet, skal
denne rapporteres til producenten og den kompetentemyndighed i dit land.
En hændelse anses for alvorlig, hvis den direkte eller indirekte har medført
eller kunne havemedført en patients, brugers eller en anden person død,
midlertidig eller permanent alvorlig forværring af en patients, brugers eller en
anden persons helbredstilstand eller en alvorlig trussel mod folkesundheden.



Vigtig information

21

Overensstemmelse med krav til medicinsk udstyr
CARY Basemarkedsføres som et teknisk hjælpemiddel til personer med
handicap og er i overensstemmelsemed alle nødvendige krav, bestemmelser
og direktiver vedrørendemedicinsk udstyr.

Produktansvar
Produktet er udviklet og risikovurderet i henhold til ISO 14971. Manualen og
de tekniske specifikationer er udarbejdet i henhold til sikkerhedsvurderingerne
i risikoanalysen. Tag altid højde for sikkerheden ved brug af produktet. Abilia
AB er ikke ansvarlig for konsekvenser som følge af forkert brug eller
installation af produktet. Enhver form for skade eller manipulationmed
produktet giver bortfald af rettigheder og fra beskrivelse af leverandørens
ansvar. Produktets estimerede levetid gælder, når det anvendes i
overensstemmelsemed dets tilsigtede brugs- og
vedligeholdelsesinstruktioner.
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Kontaktoplysninger
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, 1081Oslo,Norge
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Det Forenede Kongerige
Abilia UK Ltd, Unit12 Buckingway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Det Forenede Kongerige
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

International
www.abilia.com/intl/get-products/distributors

https://www.abilia.com/intl/get-products/distributors
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Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | info@abilia.com | www.abilia.com
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