
DK 1.0

Kom i gang med myAbilia og 
CARY Base



1. Konfigurer myAbilia-
kontoen

a) Gå til www.myabilia.com på en 
computer, mobiltelefon eller tablet.

b) Opret en brugerkonto på myAbilia.
c) Log ind på myAbilia
d) Vælg kalendermodulet CARY.
e) Importer billedbiblioteket CARY.

Kom i gang med myAbilia – trin for trin

2. Opret forbindelse mellem CARY 
Base og myAbilia

3. Tilføj aktiviteter

Sørg for, at enheden er tilsluttet Wi-Fi, og 
log ind med brugerkontoen.

Log ind på www.myabilia.com på en 
computer, mobiltelefon eller tablet.

Brug myAbilia til at administrere 
kalenderen i CARY Base.

Hvis du har brug for mere hjælp, så følg instruktionerne i denne vejledning.



1. Åbn en webbrowser, og gå til www.myabilia.com.

2. Vælg Opret konto.

3. Vælg kontotype Bruger, og følg vejledningen.

Opret en brugerkonto på myAbilia

www.myabilia.com

http://www.myabilia.com/


1. Åbn en webbrowser, og gå til www.myabilia.com.

2. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg Log ind.

Log ind på myAbilia

http://www.myabilia.com/


1. Vælg       og Min profil i menuen.

2. Vælg fanen Moduler, og vælg de 
moduler, der skal bruges med CARY:

• Kalender – CARY
• Basale aktiviteter
• Billedarkiv

3. Vælg Gem.

Vælg kalendermodulet CARY



1. Vælg       og Billedarkiv i menuen.

2. Vælg Ny og Importer fra billedbibliotek.

3. Vælg billedarkivet CARY og Tilføj.

Importer billedarkivet CARY



1. Gå til menuen Power, og vælg Indstillinger.

Opret forbindelse mellem CARY Base og myAbilia

Hold tænd/sluk-
knappen nede for at 
åbne menuen Power.

2. Hvis enheden ikke har forbindelse til 
internettet, skal du vælge Internet og 
vælge et tilgængeligt trådløst netværk 
(Wi-Fi).

3. Vælg myAbilia.
4. Indtast dit brugernavn og din 

adgangskode, og vælg Log ind.
5. Vælg Tilbage og derefter Luk for at 

vende tilbage til hovedvisningen.



Tilføj aktiviteter
1. Log ind på www.myabilia.com med din brugerkonto.
2. Tryk direkte på kalenderen for at vælge Dato og Starttid for aktiviteten.
3. Indtast aktivitetens navn i feltet Navn.
4. Føj et billede og en beskrivelse til aktiviteten (valgfrit).
5. Vælg for at afspille en besked eller tekst, når påmindelsen vises (valgfrit).
6. Vælg Opret for at gemme aktiviteten.

Billede =
Billede fra billedarkivet eller dit eget 
foto.

Besked =
Optaget lyd eller læsning af tekst (navn og beskrivelse)

Navn

Beskrivelse

http://www.myabilia.com/


Sådan virker myAbilia

BEMÆRK!
• Aktiviteter, der tilføjes via myAbilia, kan ikke ændres i CARY Base.
• Aktiviteter, der tilføjes i CARY Base, vises ikke i myAbilia.
• Billedarkivet i myAbilia vises ikke i CARY Base.

CARY Base er opdateret:
- Hvert 5. minut
- Når du trykker på Kalender

Tilføj en aktivitet i CARY Base via myAbilia Aktiviteten vises i CARY Base
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