Cary Base

Kalenderklok met herinneringen
CARY Base is een kalenderklok voor mensen die
extra hulp nodig hebben bij het bijhouden van de
uren van de dag, evenals de gebeurtenissen van
de dag.
CARY Base toont informatie over de datum en tijd,
evenals of het ochtend, dag, avond of nacht is.
Door op het scherm te drukken wordt de informatie
hardop voorgelezen.

In plaats van op het scherm te drukken, kan een
externe schakelaar (accessoire) worden gebruikt om
de informatie voor te laten lezen.
Krijg een overzicht
Gebruik het dagplan in CARY Base om de belangrijkste
gebeurtenissen van de dag te tonen.
Ontvang herinneringen
Indien gewenst kan CARY Base een signaal afgeven
wanneer een evenement begint. Tegelijkertijd kan er
ook een spraakbericht worden afgespeeld.
CARY Base is een medisch hulpmiddel bedoeld voor
gebruik binnenshuis in een thuisomgeving.
Technische gegevens:
Afmetingen
207 x 137 x 74 mm
Gewicht
520 g
Scherm
8 inch

De gebeurtenissen van de dag kunnen op het
scherm worden weergegeven en gesproken
herinneringen kunnen op gewenste tijden worden
ontvangen. Familieleden of verzorgers kunnen
helpen om uw agenda op afstand up-to-date te
houden.
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CARY Base gebruiken
Plaats CARY Base op een plek waar de gebruiker
vaak aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld de slaapkamer
zijn, bij de tv of in de keuken.
Maak verbinding met internet en de myAbiliawebservice als familieleden en zorgverleners het
dagplan op afstand moeten bijwerken.
CARY Base aanpassen
Stel in wat er op het scherm moet worden
weergegeven volgens de behoeften van de gebruiker.
Denk er bijvoorbeeld aan om de CARY Base zo in
te stellen dat het scherm ‘nacht’ toont wanneer de
gebruiker zou moeten slapen en ‘ochtend’ wanneer
de gebruiker opstaat.
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