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16. Säkerhet och Ansvar
Br Ström AB har analyserat riskerna med produkten i enlighet med SS-EN14971. Vid
idrifttagning och dagligt användande av produkten är det alltid viktigt att tänka på
säkerheten.

Det är i en bruksanvisning som denna inte möjligt att beskriva alla sätt som man inte
får använda produkten på. Om du är osäker på om du ställt in eller satt produkten i
drift på rätt sätt rekommenderar vi att du tar kontakt med vår supportavdelning.

Br Ström AB är inte ansvariga för eventuella skador, följdskador eller förlust som
följer av felaktig användning, brist på uppföljning, fel inställning, fel i uppkoppling
eller liknande. Br Ström AB´s ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till
värdet av produkten.

br ström
Br Ström AB, Filipstadsbacken 56, ing. baksida, 12343 Farsta
Tel: 020—10 33 70 │ E-post: info@brstrom.se │www.brstrom.se
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14. Skötsel, Rengöring och Rekonditionering.
Rengör denna produkt med en lätt fuktad trasa med milt rengöringsmedel. Använd
inte starka lösningsmedel vid rengöring. Produkten får inte nedsänkas i vatten. Vid
rekonditionering skall all användardata tas bort.
Förse enheten med nytt användarkonto. Gå in i enhetens inställningar via operativsystemet och välj ”Rensa Data” för applikation ”Tydlig Kalender”. Observera att enheten då återställs till standardinställningar.

PS!
OM DU VILL KOMMA IGÅNG SNABBT SÅ
KAN DU ANVÄNDA VÅR SNABBGUIDE...

För specifik rekonditioneringsmanual kontakta support@brstrom.se

15. Överenstämmelse med Medicintekniska direktivet
Produkten ”Tydlig Kalender” marknadsförs som en medicinteknisk produkt klass I
för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och uppfyller bestämmelserna i
(EU) Regelverket MDR2017/745. Teknisk dokumentation med riskanalys finns hos
tillverkaren.
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PS!
Du hittar manualer, tutorials och informativa videoklipp om hur man använder kalendern på
www.tydligkalender.nu
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1. Inledning
Tack för att du har valt en ”tydlig│kalender basic”. Denna kalender kan anpassas så
att den information du önskar se på kalendern visas på ett klart och tydligt sätt för
dig. Har du valt modell ”basic+” kan också välja att få informationen på skärmen
uppläst för dig. För att du ska få ut mesta möjliga ur denna produkt vill vi uppmuntra
dig att sätta dig in i denna manual.
Placera kalendern på en central plats i hemmet så får du stor nytta av kalendern och
dess olika funktioner.

2. Komma igång
Obs! När du är färdig med inställningarna glöm ej låsa enheten om behov
finns. Se information på sid 9
Kontrollera att allt finns med i förpackningen när du packar upp enheten. Välj en bra
placering i hemmet där du ofta ser kalendern. Kalendern ska normalt vara ansluten
till ett vägguttag, så tänk på att vald placering
har möjligheter till detta.
Börja med att ansluta kalendern till vägguttaget, nu startar enheten upp och du kommer se
tid, datum, dag och dygnsindikation t.ex förmiddag eller eftermiddag. Om den inte skulle
starta, tryck på den runda knappen på kalenderns baksida.
I de flesta fall kommer datum och tid vara korrekta, men om datum och tid är fel så
behöver det nu justeras. Det kan du göra genom att ansluta enheten till WIFI om
sådant finns. Detta gör du genom att dra ned statusfältet på skärmens övre del och
trycka på kugg hjulet.
Då kommer du in i enhetens inställningar. Här väljer du Wifi och ansluter till nät. Om
du inte har något wifinät så kan du ställa in datum
och tid manuellt i inställningarna genom att trycka på
inställningar för datum & tid. För att komma tillbaka
till kalendern efter att du har gjort inställningarna
trycker du på pilen ”tillbaka”.
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15. Tekniska Specifikationer
Gemensamt: WiFi 802,11b/g/n. Bildformat: jpg/png/bmp, högtalare 2*1W/2*1,5W

Modell Skärmstorl

Upplösning

Touch

Ansl.

BASIC
13”

13,3”

1920*1080 LCD
IPS

10-point

USB Host*2, Micro USB OTG/ Ja
TF RJ45,

BASIC
10”

10,1”

800*1280 LCD IPS

10-point

USB 2,0 OTG/host, TF card up Ja
to 32GB

BASIC+ 13,3”
13”

1024*600 LCD IPS

10-point

USB Host*2, Micro USB OTG/ Ja
TF RJ45,

BASIC+ 10,1
10”

800*1280 LCD IPS

10-point

USB 2,0 OTG/host, TF card up Ja
to 32GB

Talsyntes från
Acapella

Talsyntes från
Acapella

Batteri (valbart)

16. Support
På hemsidan tydligkalender.nu hittar du olika tutorials, korta videoklipp och annan
information som beskriver hur du använder och anpassar denna produkt.

Tydligkalender.nu
Önskar du personlig support är du varmt välkommen att kontakta oss på:

Tel: 020-103370
E-post: support@brstrom.se
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3.Anpassa Layout

14. Säkerhet och Ansvar
Br Ström AB har analyserat riskerna med produkten i enlighet med SS-EN14971. Vid
idrifttagning och dagligt användande av produkten är det alltid viktigt att tänka på
säkerheten.

Det är i en bruksanvisning som denna inte möjligt att beskriva alla sätt som man inte
får använda produkten på. Om du är osäker på om du ställt in eller satt produkten i
drift på rätt sätt rekommenderar vi att du tar kontakt med vår supportavdelning.

Med denna kalender kan du göra många anpassningar för att kalenderskärmens layout ska
passa dig. Du justerar vilken information som
visas genom att trycka i cirka två sekunder mitt
på kalender skärmen. Du justerar vilket färgalternativ genom att trycka i övre högra hörnet i
cirka två sekunder.
Information som visas:

Färgalternativ:

Br Ström AB är inte ansvariga för eventuella skador, följdskador eller förlust som
följer av felaktig användning, brist på uppföljning, fel inställning, fel i uppkoppling
eller liknande. Br Ström AB´s ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till
värdet av produkten.

Veckodag-Dygnsangivelse-Tid (3 olika positioner)
Veckodag-Dygnsangivelse
Tid
Tid-Datum
Vit bakgrund, Svart text
Svart bakgrund, Vit text
Flera olika färgfält, Svart/Vit text
Blå bakgrund, Vit text
Turkos bakgrund, Svart text
Lila bakgrund, Svart text

4. Analog klocka
Om analog klocka önskas kan detta alternativ väljas i inställningsmenyn under
rubriken ”Skärminställningar”.
OBS! För att komma in i kalenderns inställningsmeny trycker du i cirka två sekunder i det övre vänstra hörnet.
När analog klocka är vald i inställningsmenyn kan du på kalenderskärmen göra
fortsatta anpassningar. Observera att det i läget för analog klocka endast finns två
färglägen; svart bakgrund med vit text eller vit bakgrund med svart text. Det finns
tre olika urverk för den analoga klockan att växla mellan. Du justerar genom att
trycka i cirka två sekunder i det övre högra hörnet. Vilken information som ska
visas justeras genom att trycka i cirka två sekunder i mitten på kalenderskärmen
(Se bild på sid 5.)
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5. Dygnsangivelser & Skärmstyrka
Kalendern har fördefinierat perioder för dygnsangivelserna Morgon, Förmiddag,
Eftermiddag, Kväll och Natt. Perioderna är: Morgon 06.00-9.30, Förmiddag 9.3012.00, Eftermiddag 12.00-18.00, Kväll 18.00-22.00, Natt 22.00-06.00.
Dessa angivelser kan justeras efter önskemål. Inställningar görs i inställningsmenyn
under rubriken ”Tids Inställningar”. Här kan också inställningar göras för att definiera
vilken information som ska visas på kalendern för olika delar av dygnet.
Här kan du också bestämma om skärmen ska ge ett svagare sken någon del av dygnet. Om du önskar ett svagare ljus på skärmen under natten kan du under rubriken
”Inställningar för Natt” trycka på Natt ljusstyrka. Här kan du definiera ett värde mellan 0 och 100 för att anpassa ljusstyrkan.

12. Skötsel, Rengöring och Rekonditionering.
Rengör denna produkt med en lätt fuktad trasa med milt rengöringsmedel. Använd
inte starka lösningsmedel vid rengöring. Produkten får inte nedsänkas i vatten. Vid
rekonditionering skall all användardata tas bort.
Förse enheten med nytt användarkonto. Gå in i enhetens inställningar via operativsystemet och välj ”Rensa Data” för applikation ”Tydlig Kalender”. Observera att enheten då återställs till standardinställningar.
För specifik rekonditioneringsmanual kontakta support@brstrom.se

6. Att använda Bild som bakgrund till kalendern.

13. Överenstämmelse med Medicintekniska direktivet

Bild / Foto kan användas som bakgrund till kalendern. ”Foto” måste väljas i inställningsmenyn under ”Skärm Inställningar”. För att välja bild behöver det finnas bilder
på enheten. Du kan lägga över egna bilder via ett USB minne eller ansluta enheten
till ett Google Drive konto. Om du använder ett USB minne behöver du access till
enhetens operativsystem för att kunna flytta filer.

Produkten ”Tydlig Kalender” marknadsförs som en medicinteknisk produkt klass I
för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och uppfyller bestämmelserna i
(EU) Regelverket MDR2017/745. Teknisk dokumentation med riskanalys finns hos
tillverkaren.

För att använda bilder behöver du ha access till operativsystemet. (se rutan på sidan
7) Placera sedan USB minnet i något av uttagen i din kalender.
1.

När USB minnet sätts in kommer ikonen för USB anslutning att visas i det övre
statusfältet. (Om det inte syns, kan du svepa nedåt från övre skärmen).
2.
Tryck på utforska och markera de bilder du ska använda. Markera genom att
trycka på bilden /bilderna en längre stund.
3.
När du har markerat den /de bilder du ska använda så trycker du på de tre
prickarna i övre högra fältet och väljer ”kopiera till”.
4.
Spara sedan bilderna på intern lagring. Välj plats och tryck på kopiera.
När bilden /bilderna är överförda kan du gå tillbaka till kalendern genom att trycka
på appen ”Tydlig Kalender”. Innan du går vidare bör du i Inställningsmenyn under
rubriken ”Program Inställningar” göra justeringen ”Välj som Hem-applikation”. När
detta är gjort behöver du välja ”Tydlig kalender” och trycka på pil tillbaka i nedre
navigationsfältet.
6
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11. Byt Språk
Denna enhet kommer förkonfigurerarad som Svensk, Dansk eller Norsk men kan
ändras till en mängd olika språk. Följ nedanstående steg för att anpassa till annat
språk. (Obs internet anslutning kan krävas för att ändra till mindre vanliga språk)
1.

Se till att du har tillgång till operativsystemet (se rutan på sid 6)

2.

Gå till Inställningar i operativsystemet.

3.

Välj ”Appar” och välj här appen ”Tydlig Kalender”

4.

Tryck på lagerutrymme?? Och välj Rensa all data.

5.

Gå tillbaka till Inställningarna i operativsystemet och välj Språk & input.

6.

Välj rubrik Språk och ange det språk som kalendern ska ha.

7.

När rätt språk är valt väljer du rubriken Text-till-Tal och trycker på ”Lyssna på
ett exempel”. Om du hör en syntetisk röst nu så hoppa till punkt. (gäller BASIC+)

8.

Om du inte hör någon syntetisk röst behöver du trycka på kugghjulet intill
vald talmotor och trycka på ”Installera Röstdata” (gäller BASIC+)

9.

Välj det språk som önskas. ( gäller BASC+)

10.

När denna har laddats ner trycker du på ”Lyssna på ett exempel” under rubriken Text-till-Tal. Nu ska du höra en syntetisk röst. (gäller BASIC+)

11.

Gå tillbaka till operativsystemet och välj appen ”Tydlig Kalender”. Nu ska du
se kalendern, dag, månad, tid på dagen osv i det valda språket.
(Kalenderhändelser kommer i det språk de skrevs in på, t.ex ”Besöka läkaren”
eller ” ”قم بزيارة الطبيبdessa översätts inte.)

12.

Kalendern är nu nollställd och du behöver göra de anpassningar du önskar
för kalendern.

Nu kan du välja bild som bakgrund. Gå till ”Foto/Drive Inställningar” i Inställningsmenyn och markera knappen vid ”Välj fil”. När du nu går tillbaka till kalendervyn
kommer du att få välja bild blad de bilder du har fört över. Bland inställningarna för
bilder kan du även välja att använda bildens originalstorlek, visa bildens titel, köra
ett bildspel bland de olika bilder som finns och anpassa bildspelets hastighet.

För att få access till enhetens operativsystem
För att få access till enhetens operativsystem behöver du i inställningsmenyn under
rubriken ”Program Inställningar”
ändra så att ”Välj som Hemapplikation” inte är markerad. När du
har gjort detta kan du trycka på hemknappen, den runda, i nedre navigationsfältet. (Om du inte ser det
nedre navigationsfältet sveper du
uppåt från botten av skärmen.) När
du tryckt på hemknappen ska du
välja ”Launcher3” istället för Tydlig Kalender. När du nu
trycker en gång till
på hemknappen kommer du till operativsystemet. När du är färdig med inställningar
i operativsystemet bör du återställa så att ”Tydlig Kalender” är Hem-applikation.

7 .Talstöd (endast för modell BASIC+)
Om du har valt produkten ”Tydlig Kalender BASIC+” så finns ett inbyggt talstöd som
gör att du kan få informationen som visas på skärmen uppläst för dig. Talstödet kan
också användas för att påminna dig om kalenderhändelser som snart inträffar. Talstödet är valbart och kan startas eller avslutas via inställningsmenyn för kalendern.
Inställningsmenyn syns inte via kalenderskärmen. Det finns ingen synlig knapp för
inställningarna.
OBS! För att komma in i kalenderns inställningsmeny trycker du i cirka två sekunder
i det övre vänstra hörnet.
Talstödet finner du under delen ”Program Inställningar” i inställningsmenyn finns
längst ner inställningar för talstöd. Här ställer du knappen åt höger vid rubriken
”Aktivera Tal”, när du sedan går tillbaka till kalenderskärmen och trycker på skärmen på någon information så kommer den att läsas upp (Observer att det vid första
gången kan ta cirka 4-5 sekunder för rösten att hinna starta upp.)
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Tids Inställningar

8. Låst skärmläge
När alla inställningar har gjorts och eventuell kalenderfunktion kopplats bör skärmen låsas så att inga justeringar görs av misstag. Man låser skärmen genom att i
snabb följd trycka 8 ggr på skärmens övre vänstra hörn. När den låses syns kort
meddelandet ”Options Locked”. Nu är skärmen låst och det går inte att komma till
inställningsmenyn eller göra layoutförändringar på skärmen. För att låsa upp gör
man samma tryckningar så syns meddelandet ”Options Unlocked”

Här definierar du de olika dygnets delar. (Morgon, Förmiddag, Eftermiddag, Kväll,
Natt) När perioderna startar och slutar, om någon speciell text ska visas för viss
period. Du kan också justera ljusstyrkan för perioden t.ex. så att skärmen ger ett
svagare sken under natten. Möjligheter finns också att anpassa vad som visas på
skärmen.
Veckodags Inställningar
Här kan texten justeras för enskilda veckodagar (Sö-Lö)

9. Inställningsmenyn

Foto/Drive Inställningar

Inställningsmenyn kommer du åt när enheten är
i olåst läge. (se bild) Tryck på visningsskärmens
övre vänstra hörnet i cirka 2 sekunder.

Om alternativ ”Foto” väljs under skärminställningar så är det här du ställer in var
bilder ska hämtas ifrån för att visas på skärmen. Det går att hämta bilder från molntjänsten Google Drive genom att hänvisa till en specifik mapp, det går också att
lägga in bilder på enhetens interna minne via ett USB minne och därifrån visa enskilda bilder eller bildspel med flera bilder. I dessa inställningar väljer du alltså var
bilderna ska hämtas ifrån och när du sedan går tillbaka till visningsskärmen så kommer det dyka upp en hänvisningsruta där du får välja vilken/vilka lokala bilder som
ska visas eller vilket Google konto som bilderna ska hämtas ifrån.

I inställningarna kan du se de olika rubrikerna,
under rubrikerna finns beskrivning av de inställningar som görs:

Program Inställningar
Här anpassar du hur programmet ska
fungera för den aktuella enheten. .
Under ”program inställningar” finns
funktionen för att sätta kalendern som
”HEM-applikation”, med denna definieras kalendern som enhetens ”start”
applikation och den återgår till ”Tydlig
Kalender” varje gång man trycker på det nedre navigationsfältets hemknapp. Längst
ner i ”Program Inställningar” finns konfigureringen för röstalternativ.

Avancerade Inställningar
Här kan du specialanpassa flera olika delar. Platsen du väljer kommer definiera det
språk som används via ”Base locale-ID” t.ex ”en_GB” för engelska. För att byta
språk se information på sid 11.
Textstorlek för de olika delarna av skärmen kan anpassas genom att justera någon
av de 8 semikolon avgränsade värdena. Texttyp och färger på olika tider för dagen
kan justeras. Vi rekommenderar dig att kontakta vår support om du önskar specialanpassa enheten.

10. Ljud

Skärm Inställningar
Här anpassar du hur skärmens information ska presenteras. Du kan välja att använda analog eller digital klocka. Det finns också möjlighet att använda kalendern
med valfri bakgrundsbild. (se sid 5) Texten som visas kan anpassas och olika justeringar av texten kan göras.
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Ljudet kan höjas och sänkas via de två yttersta knapparna i det nedre navigationsfältet. För att justera ljudet
dra ner statusfältet i övre högra hörnet. Dra ner verktygsfältet på skärmens ovansida för att se att det är talljud och inte notifieringsljudet du justerar.
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