Varenavn: SOL-L / HMS nr.: 256472

IRIS LIFE SOL

Elektronisk klokke med kalenderpåminnelser

IRIS LIFE SOL (HMS nr.: 256472) er en elektronisk klokke med
talefunksjoner, kalenderpåminnelser og dagsplan. Påminnelser
registreres med dag/dato/tidspunkt, og de varsles med lyd,
lysblink, symboler og/eller talemeldinger. Kalenderen har også
oversikt over kommende aktiviteter i ukesvisning.
IRIS LIFE SOL har valgbar visning for å dekke brukerens
behov. I menyen for klokkevisning kan man velge enkle,
minimalistiske visninger, fom f.eks. at kun klokken vises.
Alternativt kan det velges informativ visning med f.eks. klokke,
dato, periode av døgnet, og dagsplan med oversikt over
kommende påminnelser. Det kan velges blant en rekke ulike
bakgrunnsbilder.
IRIS LIFE SOL kommer ferdig til bruk, og man trenger
kun å koble den til strømmen med den medfølgende
strømforsyningen. Den har integrert minne, slik at alle
innstillinger beholdes ved eventuelt strømbrudd.
Alle menyer og innstillinger kan låses for brukeren.
1. Plassering:
IRIS LIFE SOL kan stå på et bord i den medfølgende foten, eller
skrus opp på vegg med den medfølgende veggbraketten.
2. Daglig bruk:
Brukeren trenger ikke å gjøre noe med produktet selv.
Hvis man tar på skjermen, vil klokkeinformasjon (tid/dato/tid
på døgnet) leses opp. Det er mulig å velge opplesing av kun
den informasjonen som vises på skjermen.
3. Lydstyrke:
Lydstyrken justeres med volumknappene på høyre fremside,
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og kan låses til valgt volum.
4. Påminnelser:
Påminnelser vises på et eget skjermbilde samtidig som det
spilles av en lyd. Hvis man har spilt inn en talemelding, vil
denne spilles av, og hvis lysblink er slått på, blinker lysene på
fremsiden. Påminnelsen vises i 30 minutter, og kvitteres ved å
ta på skjermen. Trykk på nytt for å spille av meldingen igjen.
4.1. Legge inn påminnelser
Trykk på HJEM-knappen (til venstre på fremsiden) for å
komme til menyen. Trykk på «Påminnelser»-ikonet for å
komme til menyen for påminnelser. Trykk på +Legg til for å
registrere en påminnelse. Her vises en hurtigmeny for mest
brukte påminnelser. Velg eventuelt «Generell» for å legge inn
en egendefinert påminnelse. Du får nå frem bildet for å legge
til påminnelsen (fig.1).
Linje 1: Må alltid fylles ut.
Linje 2: Her kan du legge inn tilleggsbeskrivelse.
Symbolfelt: Velg ønsket symbol som vises med påminnelsen.
Talefelt: Her kan du lese inn egen talemelding, som spilles av
under påminnelsen.
Datofelt: Velg dato for påminnelsen. NB! Mulig å velge 5 år
fremover.
Tidsfelt: Velg klokkeslett for påminnelsen.
Repetisjonsfelt: Velg om å påminnelsen skal repeteres (se
neste avsnitt).
Dagsplan: Velg om påminnelsen skal vises i Dagsplan (se
avsnitt 5.2).
Trykk Lagre når du er ferdig med å registrere påminnelsen.

4.2: Repetisjon av påminnelser:
I menyen for Repetisjon finnes 5 hurtigvalg for repetisjon som
benytter tidspunktet som er lagt inn for påminnelsen som
utganspunkt (fig.2): Ingen repetisjon, Samme tid hver dag,
Samme dag og tid hver uke, Samme dato og tid hver måned,
Samme dato og tid hvert år.
Alternativt kan man velge Daglig, Ukentlig eller Månedlig for
mer avanserte repetisjonsinnstillinger.
4.3: Oversikt over påminnelser
Når du har lagt inn en eller flere påminnelser kan du raskt
få oversikt over disse under en egen visning. Trykk HJEMknappen og velg Påminnelser. Her vises en liste over alle
registrerte påminnelser. Trykk på selve påminnelsen for å
endre den, eller slå påminnelsen av/på med skyvebryteren til
høyre.
4.4: Slette en påminnelse
Velg påminnelsen du ønsker å slette. Trykk på den røde
søppelbøtten nede til venstre.
5: Innstillinger
Trykk på HJEM-knappen og velg Innstillinger nede i høyre
hjørne på skjermen.
(Innstillingsmenyen kan låses for brukeren. Vipp bryter 5 bak
på IRIS LIFE SOL ned for å åpne for innstillinger. Vipp bryteren
opp for å låse tilgangen til innstillinger).
5.1: Klokke
Stille klokke: Bruk piltastene for å endre tid og dato.
Klokketale: Slå talende klokke på eller av. Velg om
talemeldingen skal begrenses til det som vises på skjermen.
Sommertid: Velg «På» for automatisk sommer-/vintertid.
Nattmodus: Med denne funksjonen kan du selv definere dagog nattestid. Funksjonen benyttes av de som vil ha symboler
for dag og natt i stedet for klokkevisning. Den benyttes også
om man vil ha ulik lysstyrke på skjermen dag- og nattestid.
5.2: Utseende
Her kan man endre innstillinger for bakgrunnsbilde,
klokkevisning og hvilken informasjon som vises på skjermen.
Bakgrunn: Velg ulike bakgrunner og enkel eller uthevet klokke.
Visning: Velg mellom 4 oppsett for visning.

1. Kun tekst (fig. 3): Her vises tiden bare som informativ tekst.
Tips! Velg mellom store eller små bokstaver.
2. Enkel klokke (fig. 4): Her vises en stor klokke med valgbar
informasjon i tillegg. Velg mellom analog eller digital visning av
klokken.
3. Informativ (fig.5): Her vises klokken med valgbar
informasjon i 4 felt.
4. Dagsplan (fig.6): Her vises klokken sammen med oversikt
over dagens kommende hendelser.
Dersom man ikke benytter Dagsplan, kan man enkelt få
oversikt over kommende aktiviteter ved å trykke HJEMknappen, og velge Kalender. For å få tilgang til Kalender, må
denne funksjonen være slått på (se avsnitt 6.)
Alle 4 oppsettene har visning som skiller mellom dag og natt,
dersom man har valgt funksjonen Nattmodus. Det er også
mulig å velge symbol i stedet for klokkevisnig på natt og/eller
dag. Velg Klokkevisning fra menyen og deretter Tilpass. Bruk
piltastene øverst for å velge hva som skal vises på dag- og
nattestid.
6. Påminnelse
Her kan du velge om tidspunkt skal vises til påminnelsene,
om menyknappen for Påminnelser og Kalender skal vises på
skjermen og om klokken skal leses opp under påminnelsene.
7. Lysstyrke
Velg lysstyrke for skjerm, og for led-lysene som blinker til
påminnelsene.
8. System
IRIS LIFE SOL er i utgangspunktet vedlikeholdsfri og uavhengig
av programvareoppdateringer.
Oppgradering: I tilfelle det finnes ny versjon av programvaren
kan denne lastes inn fra internett eller via minnepinne.
Tilbakestill: Tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingene.
FlexiBlink LIFE: IRIS LIFE SOL kan tilkobles varslingssystemet
FlexiBlink LIFE og motta fjernstyrt opplesning av klokken, samt
at den vil varsle brannalarm fra tilkoblede røykvarslere og
brannsendere.
Vi henviser til brukermanualen for mer detaljert informasjon
om produktet.
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