MANUAL
REDIGERA KALENDER OCH INSTÄLLNINGAR
Dra uppåt över pekskärmen med 2 eller 3 fingrar så visas en ny meny "Aktivitet" och
"Inställningar". För att komma ur denna meny, tryck på "X" längst upp till höger.

Aktivitetskalender

Inställningar

När du har kommit till kalendermenyn i Clockaid visas
en kalender. Välj ett datum för en händelsen och ange
namn och tid, du kan också slå på ett alarm på höger
sida av skärmen.

Knappen "Inställningar" öppnar inställningsmenyn.
VÄNSTER: Inställningarna för personliga uppringningar
och språkinställningar
HÖGER: fotogalleri

brightness
80% / 40%
80% / 50%
80% / 60%

Skapa en ny händelse eller en kommunikation
✓ Välj önskad dag
✓ Tryck på +
✓ Ange tidpunkt
✓ Använd något av de fem förslagen eller skriv ditt
eget meddelande / text
✓ Välj hur ofta händelsen upprepas, dagligen, veckovis
eller månadsvis
✓ Tryck Spara
✓ Tryck krysset uppe I det högra hörnet när det är klart,
så stängs kalendern
✓ Nu ser du händelsen i aktivitetsfälte

✓ Klocka: Välj mellan fyra utseende: Digital, modern
analog, klassisk analog och AM / PM

✓ Klockljud: Välj mellan 'På / Av'
✓ Välj klockbakgrundsfärg: Vit, Svart eller Grå
✓ Alarm: Välj start för förlarmet, som kommer att vara i
en minut

✓ Skärmmeddelande: Välj hur länge meddelandet ska

vara synligt när larmet är slut.
✓ Larmsignal: Välj mellan olika larmsignaler eller "Av"
✓ Språk: Välj önskat språk
✓ Tidsformat: 24-timmarsformat eller AM / PM
✓ Vecka: 'På / Av'
✓ Foto: lägg till bilder: välj mellan säsongsbilder,
egna foton eller inget foto.
✓ Fotoplats: I Klockan eller bakgrund
Tryck på krysset längst upp till höger när du är klar så
kommer att se klockan i önskad design.

MANUAL
Via www.clockaid.com hantera kalendrarna och kontot

Online fjärrstyrning
Access via Internet
✓ Gå till webbplatsen clockaid.com och logga in med
ditt användarnman och lösenord
✓ Välj den Klocka eller kalender du vill redigera
✓ Redigera kalender: Datum, aktiviteter, tider, etc.
✓ Spara och logga ut

Produkter och konton
Produkter
Här kan du ge din / dina Clockaid-skärm (ar) ett namn.
Detta är endast relevant om du hanterar flera kalendrar
på distans.
Konto
Under "konto" kan du lägga till och / eller ändra
administratörens namn.

serial

01

Today

01

Day with repeated activities

01

Selected day

01

Day with activities

Förklaringar och råd till slutanvändaren!
Var noga med att ge (äldre) användare en grundlig förklaring av klockan. Clockaid är egentligen bara en klocka
som alltid ger dig rätt tid, dag och datum. Clockaid är en stor hjälp som påminner användaren av olika saker: medicin,
möten etc. Valet av alarmton och det visuella larmet ska göras avslutanvändaren. Glöm inte att kontrollera om alla
funktioner fungerar korrekt och se om några justeringar ska göras efter några dagar.
Gör det regelbundet och se till att larmet tolkas korrekt av användaren.

