Gebruikshandleiding
Agenda/ instellingen bewerken
Als u met 2 of 3 vingers tegelijk van onder naar boven over het klok-scherm ‘swiped’ opent er een nieuw scherm met de
opties ”agenda” en ”instellingen”. Om uit dit menu te komen drukt u op de ‘X’ rechts boven in het blok.
Tablet instellingen

✓ Zorg dat het scherm van de tablet altijd ‘AAN’ staat. Kijk in de handleiding van uw tablet!
✓ Kies de gewenste schermhelderheid en het goede geluidsniveau (tbv alerts).
✓ Klok werkt horizontaal en verticaal.

activiteiten agenda
(UITSLUITEND: ‘Notes’ en ‘Connect’)
Als u op “agenda” drukt opent zich het agenda menu.
Deze heeft aan de linker kant een kalender met de
huidige dag in wit aangegeven.
Aan de rechterkant legt u de afspraak of gebeurtenis
vast met tijdstip en andere details.

instellingen
(UITSLUITEND: ‘Time+’, ‘Notes’ en ‘Connect’)
Als u op “instellingen” drukt opent zich het instellingen
menu. Deze heeft aan de linker kant negen verschillende
instellingen waarmee men het uiterlijk van de klok kan
veranderen. Aan de rechterkant is plaats voor een
fotogalerij.
instellingen
klok-type

klokgeluid

schermkleur

digitaal

uit

wit

AM/PM

aan

zwart

schermbericht

alert geluid

pre-alert

- 1 min

taal

- 5 min

uit

5 min

melodie

nederlands

24h

10 min

vogels

english

AM/PM

foto`s

Herfst

tijdnotatie

1 min

weer

voeg foto toe

foto positie

nee
uit
aan

ja

klok
vlak

✓ Klok type: kies uit 4 klok typen: modern, klassiek,
Noteren van een nieuwe afspraak of gebeurtenis:
✓ Kies de gewenste dag.
✓ Druk op +.
✓ Stel de tijd in.
✓ Kies desgewenst uit de 5 vooringestelde mogelijkheden of schrijf eigen boodschap.
✓ Kies bij terugkerend ‘event’ uit: dagelijks, wekelijks of
maandelijks.
✓ Druk op “bewaar”.
✓ Druk op de X in de rechterbovenhoek als u klaar bent.
Het scherm sluit. U kunt nu nog een afspraak of
gebeurtenis toevoegen of sluiten.
✓ U ziet de ‘activiteit(en)’ nu in de meldingbalk onder
de klok staan.

digitaal of AM/PM.
✓ Klok tikken: Tikken van de analoge klok aan/uit.
✓ Schermkleur: kies achtergrondkleur van de klok: wit,
zwart of grijs.
✓ Pre alert: Kies de start van het 1 minuut durende pre-alert.
Let op: stel de tablet in op de gewenste geluidsterkte!
✓ Alert geluid: Kies de gewenste alert-tone.
✓ Achtergrond: Kies achtergrondkleur van de klok wit,
zwart of grijs.
✓ Taal: kies de gewenste taal.
✓ Tijdnotatie: 24h of AM/PM
✓ Weer: aan of uit
✓ Foto’s: ja/nee. Bij meerdere foto’s worden deze in een
caroussel geplaatst.
✓ Foto-positie: in ‘wijzerplaat’ of in de achtergrond.
Druk op ‘X’ in de rechter-bovenhoek als u klaar bent.

Gebruikshandleiding
Via de website van Clockaid de agenda’s en het account beheren
Wanneer u met uw inloggegevens bent ingelogd kunt u de agenda’s, uw account beheren.

Op afstand beheren
Invoeren op afstand via internet
✓ Log in op de homepage Clockaid.com, mbv emailadres en wachtwoord.
✓ Kies de Clockaid klok die u wilt bewerken.
✓ Vul de agenda in: datum, activiteiten, afspraken etc.
✓ Bewaar de opdrachten en log uit of blijf ingelogd.

Producten & Account
Producten
Hier kunt u de Clockaid tablet of meerdere tablets
voorzien van een herkenbare ‘naam’ (van gebruiker!?).
Dit is alleen relevant wanneer u ‘op afstand’ meerdere
agenda’s beheert.
Account
Bij Account kunt u de naam van de beheerder invullen/
wijzigen.

serial

SERIENUMMER ZAL HIER GETOONT WORDEN
Serial

01

Vandaag

01

Dag met herhaal activiteiten

01

Geselecteerde dag

01

Dag met activiteiten

GOEDE UITLEG AAN GEBRUIKER I.C. DE KLOK-KIJKER!
Tenslotte: het verdient aanbeveling om een goede uitleg van deze Clockaid klok te geven aan de gebruiker: dat
Clockaid eigenlijk gewoon een klok is die altijd de juiste tijd, dag en datum geeft.
Maar dat deze ook helpt herinneren: aan het innemen van medicijnen, afspraken, etc. Toon het visuele signaal en kies
samen het gewenste geluid. Controleer na enkele dagen en later met enige regelmaat of de gebruiker een en ander
nog goed begrijpt en interpreteert.

