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IRIS SOL KALENDERKLOCKA
art.nr: 203471718

      • Visualiserar tid och schema                        
      • Påminnelser med ljud, blinkande  
        lampor, symboler och / eller röstmeddelanden.
      • Tillgänglig översikt över kommande aktiviteter i veckovyn.
            
Iris Sol är en elektronisk talande kalenderklocka med röstfunktion, kalenderpåminnelser, 
dagligt schema med valbar display för individuella behov. Påminnelser registreras på dag / 
datum / tid, och de meddelas med ljud, blinkande lampor, symboler och / eller röstmeddelan-
den. Kalendern har också en tillgänglig översikt över kommande aktiviteter i veckovyn.

Iris Sol talande kalenderklocka är speciellt utvecklat för personer med kognitiv funktionsned-
sättning och kan anpassas till individuella behov. Genom skärminställningar kan du själv välja 
bakgrundsbild och vilka färgkombinationer du önskar på din Iris Sol.

Individanpassade inställningar
Genom skärminställningar kan du själv välja bakgrundsbild och vilka färgkombinationer du 
önskar. Iris Sol kommer färdig att användas, allt du behöver göra är att koppla in strömmen. 
Alla menyer och inställningar kan låsas för användaren. Iris Sol har ett inbyggt batteri som 
gör att inställningarna blir kvar även vid strömavbrott.

Kopplas lätt till larmsystemet Flexiblink
Enheten kan också arbeta med utvalda produkter från larmsystemet FlexiBlink LIFE för att få:  
fjärrstyrd uppläsning av tid utan att behöva röra vid skärmen, extra påminnelser på annan 
plats i hemmet eller automatisk uppläsning. Detta hjälper användare som har problem med 
tiden på dagen, och som kan ha en tendens att oavsiktligt gå runt på natten, kan få klockan 
att avläsas automatiskt med hjälp av sändare med rörelsesensor. 

Iris Sol kan även ta emot fjärravläsning av IRIS Life och varnar om brandlarm från röklarm och 
brandsändare från FlexiBlink LIFEserien som är inkopplade i hemmet.

Elektronisk talande klocka med kalender med 
röstfunktioner, kalenderpåminnelser och  
dagligt schema.



 
www.frolundadata.se                  info@frolundadata.se              Tel. 010-405 68 55

• Mått: 220x165x40mm                                     
• Ingår: bordsstöd, väggfäste, strömkabel 
• CE-märkning: (RED) 2014/53/EU och (RoHS 2) 2011/65/EC     
• Strömförbrukning: 5W 
• Spänningsingång: 15VDC 
• Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz 
• Sändareffekt: 10  mW  e.r.p. 
• Temperatur: 0°C  –  40ºC  - Icke-kondenserande 
• Användning: inomhus              

För support, kontakta oss direkt på support@frolundadata.se eller ring oss på 010-405 68 58.
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