
 
 

 
 

Start MEMOplanner 
for første gang 

 
Tillykke med din nye MEMOplanner – sådan kommer du i gang! 

  

DK 4.0 

Introduktion 



 

1. Tilslut strømadapteren 
Tilslut strømadapteren mellem MEMOplanner og en stikkontakt. 
 

2. Starte MEMOplanner 
Tryk og hold på tænd / sluk-knappen for at starte. 
 

3. Følg instruktionerne i konfigurationsguiden 
 

Konfigurationsguiden hjælper dig med at 
opsætte MEMOplanner ved: 
• Vælg sprog 
• Opret forbindelse til Internettet 
• Opdater til den nyeste version 
• Indtast dato og klokkeslæt 
• Vælg stemmestøttestemme 
 
 
 
 
 
  



4. Log ind med din myAbilia-konto 
For at bruge MEMOplanner skal du bruge en myAbilia-konto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Har du allerede en myAbilia-konto? 
Indtast brugernavn og adgangskode, og log ind. 
Vil du oprette en myAbilia-konto? 
Tryk på knappen Opret konto, og følg instruktionerne på skærmen. 

• Hvis du indtaster din e-mail-adresse som Brugernavn, kan du nemt ændre 
din adgangskode, hvis du glemmer den. 

• Hvis du indtaster dit telefonnummer som brugernavn, kan vi på Abilia 
hjælpe med at ændre dit kodeord, hvis du glemmer det. 

 

5. Husk dine kontooplysninger 
Skriv dine kontooplysninger ned her for at huske. 
Opbevar papiret et sikkert sted. 
Kontooplysninger for MEMOplanner og myAbilia-webservicen 

Brugernavn: ___________________________________ 

Adgangskode: __________________________________ 



6. Tilføj startersættet 
Hvis myAbilia-kontoen er helt ny, har du nu  
muligheden for at tilføje et startersæt med et  
billedarkiv, basale aktiviteter, basale timere og tjeklister.  
 

7. Nu er MEMOplanner klar til brug! 
 

8. Hjælp eksternt med myAbilia-webservicen 
Start en webbrowser på en computer, telefon, eller tablet. Gå 
ind på myabilia.com og log ind med dine kontooplysninger. 
Fra myAbilia kan du nemt hjælpe med aktiviteter, billeder osv. 
i MEMOplanner.  
 

MEMOplanner og Internettet 
Takket være MEMOplanner, der er tilsluttet internettet, kan du gøre følgende: 

• Brug myAbilia-webservicen 
• Have MEMOplanner som en app på din smartphone 
• Opret dine kontooplysninger i skyen som en sikkerhedsforanstaltning 
• Opdater MEMOplanner til den nyeste softwareversion 

Husk, at hvis MEMOplanner flyttes til et nyt sted, skal den forbindes til 
internettet på ny. 
Hvis der ikke er noget internet, kan MEMOplanner stadig bruges.  

 
 

Vi hjælper dig! 

Scan QR-koden med kameraet på din smartphone for 
at finde de nyeste manualer. 

 

 

4628XX_Introduktion_Start_opp_MEMOplanner_DK  November 2020 


	1. Tilslut strømadapteren
	2. Starte MEMOplanner
	3. Følg instruktionerne i konfigurationsguiden
	Konfigurationsguiden hjælper dig med at opsætte MEMOplanner ved:
	4. Log ind med din myAbilia-konto
	5. Husk dine kontooplysninger
	6. Tilføj startersættet
	7. Nu er MEMOplanner klar til brug!
	8. Hjælp eksternt med myAbilia-webservicen

