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Inleiding
Over CARY Base
CARY Base is een kalenderklok voor mensen die extra hulp nodig hebben
om de dag bij te houden en dingen te onthouden. Het scherm toont de
datum, dag van de week, tijd en of het ochtend, middag, avond of nacht is. U
kunt de informatie laten voorlezen door op het scherm te tikken of door een
bedieningsschakelaar te gebruiken.

Het is mogelijk om de dagelijkse activiteiten van de gebruiker op het
beeldscherm weer te geven en om persoonlijke herinneringen te geven op
de gewenste tijden. De kalender wordt rechtstreeks op het apparaat of op
afstand beheerd via de webservice myAbilia.

Om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen, kan de hoeveelheid
informatie op het beeldscherm worden verminderd en kan de taal worden
ingesteld op een van de vele beschikbare talen.

Beoogd doeleind
CARY Base is een kalenderklok die bedoeld is om ondersteuning te bieden
aan personen met verstoorde tijdsoriëntatie en geheugen.

CARY Base is bedoeld voor gebruik binnenshuis in een woonomgeving.

Over dit document
Lees de belangrijke informatie op pagina 20 voordat u het product
gebruikt.

In dit document leert u hoe u het product kunt opstarten en personaliseren
CARY Base voor de persoon die het product gaat gebruiken.
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1. Beeldscherm met touchscreen
2. Volume -
3. Volume +
4. Relaisuitvoer voor het

doorsturen van het
herinneringssignaal

5. Voedingsaansluiting
6. Aansluiting voor

schakelaaringang (accessoire)
7. Aan/uit-knop
8. Luidspreker

Meegeleverde onderdelen
l CARY Base
l Stroomadapter

Meegeleverde
documenten
l Handleiding (dit document)
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Ga aan de slag met CARY Base
CARY Base in huis plaatsen
Bepaal waar u CARY Base in huis wilt plaatsen. Plaats
hem op een goed zichtbare plek, zoals op het aanrecht.
Zorg ervoor dat er geen weerkaatsingen zijn van licht of
ramen op het beeldscherm.

Start CARY Base
WAARSCHUWING: Gebruik alleen de voedingsadapter die bij CARY
Base is geleverd.

1. Sluit het contact aan
op de
voedingsaansluiting,
gemarkeerd met .

2. Sluit de
voedingsadapter aan
op een stopcontact.

CARY Base instellen
Wanneer u CARY Base voor het eerst opstart, wordt u begeleid om uw
voorkeurstaal, datum en tijd in te stellen. Als u wilt, kunt u ook de informatie
wijzigen die op het scherm wordt weergegeven.

Zie De instellingen wijzigen op pagina 10 voor meer informatie.
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Gebruik CARY Base
Hoofdweergave gebruiken

07:58
vroege ochtend

dinsdag

9 februari 2021

Vandaag Verbergen

Kalender

Oefenen

09:00

Lise bezoeken

15:00

l Bekijk de datum en tijd van vandaag op
het beeldscherm.

l Bekijk de activiteiten van vandaag.
Dit is alleen beschikbaar als het dagplan
is ingeschakeld in de instellingen.

l Tik op het beeldscherm om de
weergegeven informatie te horen.
Dit is alleen beschikbaar als de taal die u hebt gekozen,
spraakondersteuning heeft en spraakondersteuning is ingeschakeld in
de instellingen.

Herinneringen gebruiken Opnieuw 
afspelen

Hond uitlaten
Vergeet plastic
zakken niet

OK

Er verschijnt een herinnering wanneer de
activiteit begint. Als u de herinnering niet zelf
sluit, sluit deze automatisch na 30 minuten.

l Tik ergens op het beeldscherm om het
herinneringssignaal te stoppen.

l Tik op Speel af om het
herinneringsbericht te herhalen.

l Tik op OK om de herinnering te sluiten.

Het volume van de
spraakondersteuning wijzigen
Wijzig het volume van de spraakondersteuning met
de knoppen + en - aan de zijkant van CARY Base.
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Dagintervallen
CARY Base geeft het deel van de dag weer volgens dagintervallen. De
dagintervallen kunnen worden gewijzigd; zie De instellingen wijzigen op
pagina 10.

De dagintervallen zijn als volgt voorgeprogrammeerd:

l Vroege ochtend: 06:00–09:00
l Ochtend: 09:00–12:00
l Middag: 12:00–18:00
l Avond: 18:00–23:00
l Nacht: 23:00–06:00

Nachts wordt de helderheid van het scherm automatisch verlaagd. Als de
donkere achtergrond is ingeschakeld, is de kleur van de achtergrond tijdens
de nacht donker.

TIP: U kunt het beeldscherm uitschakelen door op de aan/uit-knop te
drukken. Het beeldscherm licht op voor herinneringen.
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Personaliseer CARY Base
Naar het aan/uit-menu gaan
Het aan/uit-menu geeft u toegang tot de instellingen en de kalender. U kunt
CARY Base ook uitschakelen via dit menu.

3 sec

1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt.

AfsluitenSluiten Menu

Kalender Instellingen

2. Het aan/uit-menu wordt geopend.
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De instellingen wijzigen
Om de instellingen van CARY Base te wijzigen, gaat u naar het aan/uit-
menu en tikt u op .

Terug Instellingen

Taal Tijd en datum Beeldscherm

Dag en nacht Geluid

Internet

myAbilia

Over

ThuisWiFi

Taal
Selecteer een taal. Talen
gemarkeerd met hebben
spraakondersteuning.

Tijd en datum
Stel de datum en tijd in.

Beeldscherm
Zie De dataweergave kiezen op
pagina 11.

Dag en nacht
Wijzig de dagintervallen, stel de
helderheid van het
beeldscherm in en schakel de
donkere achtergrond in.

VOORBEELD: Stel de starttijd voor
de ochtend in op uw gebruikelijke
ontwaaktijd.

Geluid
Pas de spraakondersteuning
en het herinneringssignaal aan.

Internet (optioneel)
Verbinding maken met internet
om:
l automatisch de datum en

tijd te krijgen.
l myAbilia te gebruiken.

myAbilia (optioneel)
Werk de kalender op afstand
bij; zieOndersteuning op
afstand via myAbilia op pagina
14.

Over
Zie Controleren op nieuwe
programmaversies op pagina
16.
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De dataweergave kiezen
Om te kiezen welke informatie er op het beeldscherm wordt weergegeven,
gaat u naar het aan/uit-menu en tikt u op . Tik vervolgens op .

Dataweergave instellen OpslaanAnnuleren

7:58
vroege ochtend

dinsdag
9 februari 2021 Kalender

Digitale klok

Analoge klok

Dagdeel

Dag van de week

Datum

Dagplan

Kalender

Vandaag Verbergen

Digitale klok
Toon of verberg de digitale
klok.

Analoge klok
Toon of verberg de analoge
klok.

Dagdeel
Toon of verberg het dagdeel,
zoals ochtend of avond. De
dagintervallen worden
ingesteld in Dag en nacht;
zie De instellingen wijzigen
op pagina 10.

Dag van de week
Toon of verberg de dag van
de week.

Datum
Toon of verberg de datum.

Dagplan
Toon of verberg het Dagplan
met de activiteiten van
vandaag.

Kalender
De knop Kalender tonen of
verbergen; zie De kalender
beheren op pagina 12.

TIP:Wanneer u de hoeveelheid informatie op het beeldscherm
CARY Base vermindert, wordt het nog eenvoudiger en duidelijker.
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De kalender beheren
WAARSCHUWING: Gebruik CARY Base niet als enige
ondersteuning voor medicatie, medische behandeling of andere
belangrijke activiteiten.

De Kalender-weergave bijwerken
Ga naar het aan/uit-menu om de kalender bij te werken. Tik op en
vervolgens op of tik op de knop Kalender in de hoofdweergave (indien
beschikbaar).

Hier staan alle activiteiten in chronologische volgorde per dag. Activiteiten in
het verleden worden in de lijst doorgestreept.

w6 - februari 2021 NieuwTerug

Dagplan

Weergeven

Weergeven

Weergeven

Weergeven

Ma, 8 Di, 9 Wo, 10 Do, 11 Vr, 12 Za, 13 Zo, 14

Opstaan

8:00

Hond uitlaten

8:30

Douchen

Ontbijt

9:00

Di, 9

Dag selecteren
Tik op een dag om de
activiteiten te bekijken.

Vorige week
Ga naar de vorige week.

Volgende week
Ga naar de volgende week.

Dagplan
Geeft aan of de activiteit wordt
weergegeven in het dagplan.

Activiteit toevoegen
Zie Een activiteit toevoegen op
de tegenoverliggende pagina.
Zie Een activiteit bewerken of
verwijderen op pagina 14 om
een activiteit te wijzigen of te
verwijderen.

TIP: Beperk het aantal activiteiten in het dagplan om activiteiten te markeren
die voor de gebruiker van groot belang zijn.
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Een activiteit toevoegen
Om een activiteit toe te voegen, gaat u naar Kalender; zie Naar het aan/uit-
menu gaan op pagina 9.

OpslaanAnnuleren Nieuwe activiteit

Afbeelding Naam

Beschrijving

Afbeelding toevoegen

Lunch

Bericht opnemen

Datum

Tijd

Terugkeerpatroon Eenmalig

Weergeven in dagplan

Tekst afspelen bij alarm

Naam De naam die wordt weergegeven in het Dagplan. Houd het beschrijvend en
kort.
Beschrijving Aanvullende informatie die in de herinnering wordt weergegeven.

Datum
De datum van de activiteit.

Tijd
Het tijdstip waarop de activiteit
begint.

Terugkeerpatroon
Of en hoe de activiteit wordt
herhaald.

VOORBEELD: Het dagelijks
uitlaten van de hond of één keer per
jaar verjaardagen.

Weergeven in dagplan
Als een activiteit wordt
weergegeven in het dagplan
van vandaag of alleen als
herinnering.

Tekst afspelen bij alarm
De naam en beschrijving
worden hardop voorgelezen
wanneer de herinnering begint.

Bericht opnemen
Het bericht wordt afgespeeld
wanneer de herinnering begint.
Dit is niet mogelijk als Tekst
afspelen is ingeschakeld.

Afbeelding toevoegen
Kies een foto uit de bibliotheek
om de activiteit te visualiseren.
ZieOndersteuning op afstand
via myAbilia op pagina 14 om
uw eigen afbeeldingen te
gebruiken.
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Een activiteit bewerken of verwijderen
Om een activiteit te bewerken of te verwijderen, gaat u naar Kalender; zie
Naar het aan/uit-menu gaan op pagina 9. Tik op de activiteit die u wilt
bewerken of verwijderen.

OpslaanAnnuleren Wijzig activiteit

Afbeelding Naam

Beschrijving

Wijzigen

Lunch

Bericht opnemen 0:23 sec

Datum

Tijd

Terugkeerpatroon Single

Weergeven in dagplan

Tekst afspelen bij alarm

Verwijderen

Wissen

11:45

Wijzigen
Wijzig de huidige foto.

Verwijderen
Verwijder de huidige foto.

Wissen
Verwijder de activiteit.

Ondersteuning op afstand via myAbilia

myAbilia
Met myAbilia kunt u de kalender op afstand bijwerken
en foto's toevoegen aan de fotobibliotheek.

Om de verbinding tussen CARY Base en myAbilia in te stellen, gaat u naar
het aan/uit-menu, tikt u op en vervolgens op . Volg de instructies op
het beeldscherm.

Als u geen myAbilia-gebruikersaccount hebt, kunt u er een aanmaken op
myabilia.com. Hiervoor hebt u een e-mailadres nodig.

http://myabilia.com/
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Externe apparatuur aansluiten
WAARSCHUWING: Gebruik alleen apparatuur met een CE-
markering.

De volgende externe apparatuur kan worden
aangesloten op CARY Base:

l Bedieningsschakelaar
Gebruikt in plaats van op het scherm te tikken.
Bijvoorbeeld om spraakondersteuning te
krijgen of om herinneringen uit te schakelen.
Sluit de bedieningsschakelaar aan op de
aansluiting .

l Apparatuur voor het doorsturen van een herinneringssignaal
Bijvoorbeeld een trilsignaal of indicatielampje. Sluit de apparatuur aan
op de relaisuitvoer .

Neem contact op met uw productdistributeur voor advies over externe
apparatuur; zie www.abilia.com/en/abilias-world/distributors.

https://www.abilia.com/en/abilias-world/distributors
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Onderhoud
Controleren op nieuwe programmaversies
1. Ga naar het aan/uit-menu.

2. Tik op .

3. Tik op .

4. Tik op Controleer op updates.

5. Als er een nieuwe versie is, drukt u op Update.

Herstel fabrieksinstellingen van CARY Base
Het kan nodig zijn CARY Base te herstellen wanneer u het product opknapt
of wanneer u problemen oplost. Door het herstellen van de
fabrieksinstellingen worden alle instellingen en persoonlijke gegevens
verwijderd.

1. Ga naar het aan/uit-menu.

2. Tik op .

3. Tik op .

4. Tik op Herstellen naar fabrieksinstellingen.

Reinig CARY Base
WAARSCHUWING: Dompel CARY Base niet onder in water.

Reinig CARY Base met een vochtige doek met milde zeep.

CARY Base kan met alcohol worden gereinigd.
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Problemen oplossen
Als u ondersteuning nodig hebt bij CARY Base, raadpleeg dan
Contactgegevens op de laatste pagina van deze gebruikershandleiding of
ga naar www.abilia.com/intl/manuals.

Probleem Oorzaak Oplossing

Een ingestelde
herinnering gaat
niet uit.

Het apparaat is niet
ingeschakeld.

Zie de instructies in hoofdstuk
Start CARY Base op pagina 6.

Het herinneringsvolume is
ingesteld op 0.

Verhoog het
herinneringsvolume; zie De
instellingen wijzigen op pagina
10.

De klok geeft de
verkeerde tijd aan.

De klok is niet
gesynchroniseerd.

Maak verbinding met het
internet.

Stel de tijd handmatig in; zie De
instellingen wijzigen op pagina
10.

De helderheid van
het beeldscherm is
's nachts te sterk.

De instelling Donkere
achtergrond is niet
ingeschakeld.

Schakel Donkere achtergrond
in; zie De instellingen wijzigen
op pagina 10.

Het scherm licht te
vroeg op.

De dagintervallen zijn niet
ingesteld als voorkeur.

Wijzig de dagintervallen; zie
Dagintervallen op pagina 8.

Ik kan geen bericht
voor een activiteit
opnemen.

De instelling Tekst afspelen
bij alarm is ingesteld op
Aan.

Stel Tekst afspelen bij alarm in
op Uit in de activiteit.

Ik kan niet
controleren op
updates.

CARY Base is niet
aangesloten op het internet.

Maak verbinding met het
internet; zie De instellingen
wijzigen op pagina 10.

Het product werkt
niet goed.

Schakel CARY Base uit en start
opnieuw op; zie Naar het
aan/uit-menu gaan op pagina 9.

Herstel de fabrieksintellingen;
zie Herstel fabrieksinstellingen
van CARY Base op pagina 16.

Neem contact op met support.

https://www.abilia.com/intl/manuals
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Opslag en verwijderen
Houd het product binnenshuis op kamertemperatuur en uit de buurt van
vocht.

OPMERKING: Schakel CARY Base uit voordat u de voedingskabel
verwijdert.

Om CARY Base uit te schakelen, gaat u naar het aan/uit-menu en tikt u op
.

CARY Base bewaart de instellingen ongeveer een jaar. Als CARY Base
langere tijd wordt opgeslagen, moeten de instellingen opnieuw worden
ingesteld.

Het product bevat elektrische componenten die moeten worden
gerecycled. Breng het product naar een geschikte
afvalverwerkingslocatie.
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Productspecificaties
CARY Base
Afmetingen, H × B × D 207 x 137 x 74 mm

Gewicht: 520 g

Scherm 8 inch met resolutie van 1280 x 800

Stroomvoorziening 5V 2A

Stroomverbruik Max. 10 W

Reservebatterij 1x CR2032 3V en 1x 2000mAh 3,7V

Luidspreker Max. 82 dB op 1 meter afstand

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

Bluetooth® Bluetooth v4.2

Besturingssysteem Android 8.1

IP-klasse IP31

Omgevingscondities voor gebruik +5 °C – +35 °C. Maximaal 90%
relatieve luchtvochtigheid

Aansluiting voor schakelaaringang 3,5 mm

Relaisuitvoer voor het doorsturen van het
herinneringssignaal 3,5 mm

Geschatte levensduur 5 jaar

Accessoires

Scan mij!

CARY Base heeft de volgende accessoires ter
beschikking:

l Stroomadapter
l Externe schakelaars

Ga voor meer informatie over CARY Base en de
accessoires naar www.abilia.com of scan de QR-
code.

https://www.abilia.com/intl/our-products/cognition-time-and-planning/memory-and-calendars/cary-base
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Belangrijke informatie
Lees de inhoud van dit document zorgvuldig door voordat u het product
gebruikt.

Veiligheidsdefinities
WAARSCHUWING: Letsel- of overlijdensrisico als de instructies niet
worden gevolgd.

VOORZICHTIG: Schaderisico van het product als de instructies niet
worden gevolgd.

OPMERKING: Informatie die nodig is in een bepaalde situatie.

TIP: Aanvullende informatie om beter gebruik te kunnen maken van het
product.

Veiligheidsinstructies voordat u CARY Base gebruikt
WAARSCHUWING: Lees deze waarschuwingen voordat u het product
gebruikt.

l Gebruik alleen de voedingsadapter die bij CARY Base is geleverd.
l Gebruik CARY Base niet als enige ondersteuning voor medicatie,

medische behandeling of andere belangrijke activiteiten.
l Gebruik alleen apparatuur met een CE-markering.
l Dompel CARY Base niet onder in water.

Ernstige incidenten
Als zich een ernstig incident met het product voordoet, moet dit worden
gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in uw land. Een incident
wordt als ernstig beschouwd als het direct of indirect heeft geleid, zou
kunnen hebben geleid of zou kunnen leiden tot overlijden van een patiënt,
gebruiker of andere persoon, de tijdelijke of permanente ernstige
verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of
andere persoon of een ernstig gevaar voor de volksgezondheid.
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Conformiteit met vereisten voor medische
hulpmiddelen
CARY Base wordt op de markt gebracht als technisch hulpmiddel voor
mensen met een beperking en voldoet aan alle benodigde vereisten,
voorschriften en richtlijnen voor medische hulpmiddelen.

Productaansprakelijkheid
Het product is ontwikkeld en op risico's beoordeeld volgens ISO 14971. De
handleiding en de technische specificaties zijn opgesteld volgens de
veiligheidsbeoordelingen in de risicoanalyse. Houd altijd rekening met de
veiligheid bij het gebruik van het product. Abilia AB kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele gevolgen van onjuist gebruik of installatie
van het product. Elke vorm van schade aan of misbruik maken van het
product maakt de garantie ongeldig en vrijwaart de fabrikant van
aansprakelijkheid. De geschatte levensduur van het product is geldig bij
gebruik in overeenstemming met de beoogde gebruiks- en
onderhoudsinstructies.
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Contactgegevens
Zweden
Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Zweden
Telefoon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Noorwegen
Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Noorwegen
Telefoon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Verenigd Koninkrijk
Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Verenigd Koninkrijk
Telefoon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

Internationaal
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, Zweden
Telefoon +46 (0)8- 594 694 00 | info@abilia.com | www.abilia.com


	Inleiding
	Over CARY Base
	Beoogd doeleind
	Over dit document

	Overzicht van CARY Base
	Ga aan de slag met CARY Base
	CARY Base in huis plaatsen
	Start CARY Base
	CARY Base instellen

	Gebruik CARY Base
	Hoofdweergave gebruiken
	Herinneringen gebruiken
	Het volume van de spraakondersteuning wijzigen
	Dagintervallen

	Personaliseer CARY Base
	Naar het aan/uit-menu gaan
	De instellingen wijzigen
	De dataweergave kiezen
	De kalender beheren
	Externe apparatuur aansluiten

	Onderhoud
	Controleren op nieuwe programmaversies
	Herstel fabrieksinstellingen van CARY Base
	Reinig CARY Base

	Problemen oplossen
	Opslag en verwijderen
	Productspecificaties
	Belangrijke informatie
	Veiligheidsdefinities

	Contactgegevens

