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1 Indledning 

1.1 Memoplanner 

Memoplanner er en digital kalender med påmindelsesfunktion. 

Memoplanner hjælper dig med at huske aftaler samt at strukturere dine dage, døgn, uger, 
måneder og/eller år. 

Påmindelserne kan gives som lyd og/eller talebesked. 

En tidslinje i form af en lyssøjle eller en lysprik viser, hvornår på døgnet det er, med rød 
farve om dagen og med blå farve om natten. 

Memoplanner er udviklet i samarbejde med fagpersoner inden for områderne demens, 
udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade, neuropsykiatri og psykiatri i Danmark, Norge 
og Sverige. 

Memoplanner er udviklet med støtte fra Norges Forskningsråd IT Funk. 

Memoplanner kan være med til at gøre hverdagen nemmere for personer med kognitivt 
svigt. 

Personer, der har svært ved at planlægge og strukturere sin hverdag, eller som har 
hukommelsesvanskeligheder, kan få stor hjælp af Memoplanner. 

 

1.2 Beskrivelse af produktet Memoplanner 

Memoplanner kan hænges op på væggen eller placeres i et bordstativ.  

Memoplanner kan betjenes med fingrene eller en pegepen direkte på touch skærmen eller 

via internettet (fjernbetjening). 
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2 Sluk for Memoplanner 

NB! Det er vigtigt at Memoplanner ikke slukkes med Tænd/Sluk-knappen. Dette kan 
medføre at filer på Memoplanner bliver ødelagt. 

Memoplanner skal slukkes på denne måde: 

Tryk på  i Menu, denne side vises hvis adgangskode er valgt.  

Hvis beskyttelse med adgangskode er slået fra kommer man direkte ind i Indstillinger. 

 

 

Ved levering er beskyttelse med adgangskode slået fra.  

Standard adgangskoden er "abc". 

 

Når adgansgkoden skrives ind og der trykkes på , 
vises siderne nedenfor. 

Tryk 

 

Tryk 

 

Tryk 

 

   

Når man trykker Afslut vises skrivebordet i Windows. 

  



 7 

Når Memoplanner-programmet er afsluttet kan maskinen enten slukkes ved at trykke på 
Tænd/Sluk-knappen eller fra Windows8’s Amulet-linje. 

For at  afslutte med Tænd/Sluk-knappen, holdes denne inde  i 4 sekunder. For at 
bekræfte, skub skærmbilledet ned til den nedre kant  af skærmen og sluk hermed for 
Memoplanner. 

 

 

For at afslutte fra Amulet-linjen: 

 

1. Skub ind fra skærmens højre kant for at åbne Amulet-linjen. 

2. Tryk på Indstillinger  → Strøm  → Dvale for at slukke for 

skærmen. 
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3 Memoplanner 

3.1 Indhold 

Pakken indeholder følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Memoplanner 

b) Strømforsyning 

c) Vægbeslag (med skruer)  

d) Lite bordstativ 

e) USB GSM-kort 

f) Opladerkabel 1,8 m 

g) Vinklet USB-adapter  

h) Skjermrens  

i) Pusseklut 

j) Neoprene taske 

k) Brugervejledning (denne) 

a) b) c) 

d) 
f) e) 

g) 

h) i) j) k) 
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3.2 Oversigt 

 

 

1 Kamera-LED 11 Dock-ben  

2 Frontkamera 12 Dockingguide-åbninger 

3 Mikrofoner 13 Dockingstik  

4 Tænd/sluk-knap 14 USB 3.0-stik 

5 Strømindikator 15 Micro USB-strømstik 

6 Højre højttaler 16 Venstre højttaler 

7 Stik til Noble-sikkerhedslås 17 Lydstyrkeknap  

8 Hukommelseskortlæser 18 Lydstik  

9 Mini HDMI-stik 19 Sensoren for omgivende lys 

10 Bagkamera    
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3.3 Opsætning 

Placér Memoplanner i det lille bordstativ eller monter den i vægholderen. 

Se kapitel 4 herunder for montering af vægholder. 

NB! Hvis GSM-kortet skal bruges, skal det klargøres og kobles til, inden Memoplanner 
tændes. Se kapitel 17. 

 

Tilslut USB-kablet til strømadapteren som sættes i vægkontakten. 

 

Tilslut Micro-USB kontakten til Memoplanner (pkt. 6 i oversigten ovenfor). 

 

Tænd for Memoplanner med Tænd/Sluk-knappen (pkt. 8 i oversigten ovenfor).  

 

Memoplanner-programmet skulle nu starte automatisk. Hvis det ikke sker, kan du 
dobbeltklikke med fingeren eller pegepennen på genvejen til Memoplanner på skærmen.  

 

 

 

 

NB! Dersom strømforsyningen er for kort kan man benytte 1.8m USB kabel (f). 
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4 Vægbeslag 

4.1 Montering af vægbeslag 

Memoplanner kan monteres på væg med medfølgende vægholder, det anbefales stærkt, 
at vægholderen monteres med skruer. 

 

Montering på betonvæg 

Brug skruer og rawlplugs. 

 

Montering på gipsvæg 

Brug gipsrosetter (medfølger). 

 

Montering på trævæg 

Brug træskruer. 

 

Gør følgende, når du vil montere vægholderen. 

 

1. Hold Memoplanner og den første støtte sammen i ønsket position. 

 

 

2. Fjern Memoplanner, mens støtten holdes på plads, marker hullet. 
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3. Skru medfølgende skrue i. 

 

 

4. Sæt Memoplanner i den første støtte, og sæt den anden støtte på plads. 

 

 

5. Fjern Memoplanner og marker hullet, fastgør derefter den anden støtte på væggen. 

 

Tips! Brug vaterpas i trin 4 for at få Memoplanner til at sidde lige. 
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5 Indsætning af micro-SD-kort 

 

1. Sæt spidsen af en lille bøjet papirclips ind i det lille hul på dækslet til mikro-SD-
åbningen. 

 
2. Skub spidsen hele vejen ind i hullet, indtil micro-SD-bakken skubbes ud. Træk 

micro-SD-kortets bakke ud. 
 

3. Anbring SD-kortet på SD-kortbakken. 
 

4. Skub SD-kortbakken ind i dens plads indtil det klikker på plads. 

 

MicroSD-kortet kan bruges til at overføre billeder. 
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6 Ta ud batteriet 

1. Sluk tabletten. Du kan finde flere oplysninger om at slukke tabletten i kap.2. 
 

2. Lirk bunddækslet i den viste retning og løft det i en opad gående vinkel for at fjerne 
det fra tabletten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Skun frigørelseslåsen for at låse batteriet op. Løft og fjern batteriet fra tabletten 
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7 Startskærmbillede i Windows 8.1 

Windows 8 startskærmbilledet vises en liste med standard- og kundedesignede aktive 
felter, der virker som genveje til de installerede programmer. 

I Memoplanner vises skrivebordet og genvej til Memoplanner brugerprogrammet. 

 

 Tryk på Windows-knappen for at få adgang til startskærmbilledet. 

 Skub fra højre kant på skærmen for at gå til Amulet-linjen, og tryk herefter på  

Start-ikonet . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skub til venstre 

Skub ind fra skærmens højre kant for at åbne Amulet-linjen i Windows8. Amuletterne giver 
adgang til systemkommandoer, så som Start, Søge, Dele, Enheder og 
Indstillingsmuligheder. 

Skub til højre 

Skub hurtigt ind fra venstre kant på skærmen, for at skifte det aktuelt kørende program. 

Skub langsomt ind fra venstre kant på skærmen, for at få vist miniaturebillederne for alle 
åbne programmer. 

Skub ind og ud fra venstre kant på displayet, for at få vist en liste over de senest anvendte 
programmer. 

For at komme tilbage til skrivebordet tryk på  feltet. 

For at starte Memoplanner-programmet tryk på  feltet. 

NB! For Memoplanner er User Access Control (UAC) deaktiveret, dette innebærer at apps 
fra startskærmen ikke vil fungere. Alle apps der kræver UAC vil ikke fungere på denne 
maskinen. UAC skal være deaktiveret på Memoplanner. 
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8 Tilslutning til Trådløst netværk 

OBS! Kanalerne på det trådløse netværkskort på Memoplanner er mellem 1-11. Hvis 
routerns kanalvalg står til Auto, kan kanalen havne udenfor Memoplanners rækkevide. Vi 
anbefaler derfor at du stiller routeren til en av kanalerne mellem 1-11. Se routerens 
brugervejledning eller kontakt din netværksansvarlig, for mere information om hvordan du 
gøre dette. 

 

For at få adgang til skrivebordet må Memoplanner-programmet afsluttes, se kapitel 2. 

 

1. Skub ind fra skærmens højre kant for at åbne amuletterne. 

2. Tryk på Indstillinger → Netværksikonet . 

3. Skub Wi-Fi-ikonet til højre eller venstre for at tænde og slukke for Wi-Fi. 

 

Tilslutning til et netværk: 

1. Skub  ind fra skærmens højre kant for at åbne amuletterne. 

2. Tryk på Indstillinger → Netværksikonet . 

3. Vælg et tilgængeligt netværk fra listen og tryk på Tilslut. 

 

Hvis det netværk, man ønsker at koble sig på, er sikret, skal der indtastes en 
sikkerhedsnøgle eller en adgangskode. Kontakt den, der har opsat det trådløse netværk 
for at få oplyst denne. 
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Hvis det drejer sig om et trådløst netværk, der skal anvendes flere gange, kan du markere 
”Gem dette netværk” og ”Start tilslutning automatisk”. Memoplanner vil derefter ”huske” 
dette netværk og automatisk tilslutte sig, næste gang Memoplanner befinder sig i 
dækningsområdet for dette netværk. 

Klik på Luk for at fuldføre netværkstilslutningen. 

Klik på Memoplanner-genvejen  for at starte Memoplanner-programmet op 
igen. 

 

9 Optage tale 

Denne maskine har adaptive støjreduktion. Det betyder at mikrofonens lydniveau 
automatisk justeres. 

Får at få bedst mulige kvalitet på den indspillede tale anbefales at lave optagelsen i et 
roligt miljø uden støj. 

Se punkt 10 i afsnit 3.2 for placering af mikrofonen.  

NB! Hvis den indspillede stemme ændrer lydstyrke under afspilning, så prøv at optage 
igen. Sørg for, at der ikke er baggrundsstøj, mens du optager. 
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10 Tid og dato 

Memoplanner bruger Windows indstillingerne for tid og dato, disse synkroniseres 
automatisk når den er tilsluttet til internettet.  

Hvis maskinen ikke har været brugt i en lang periode, og det  ikke er muligt at oprette 
forbindelse til internettet, kan tid og dato indstilles manuelt.  

For at indstille tid og dato manuelt må Memoplanner programmet afsluttes, se kapitel 2. 

Tryk på ikonet ur nederst på proceslinjen. 

 

 

 

Tryk derefter på Skift indstillinger for dato og klokkeslæt. Vælg Skift dato og klokkeslæt og 
foretag de  nødvendige ændringer. 
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11 Batteri indikator 

På menusiden vises et batteri ikon, der angiver batteri kapaciteten. 

 

 

 

 

 

 

Når batteri kapaciteten når 20 %, vises batteri ikonet øverst til 
højre på dagkalenderen.  

 

 

11.1 Indikatorlys for batteristatus 

LED funktion Beskrivelse 

Konstant hvid Batteriet bliver opladet. 

Konstant ravgult Der er tændt for tablet-pc'en eller den er i tilsluttet standby, 
og batteriopladningen er lav.  

Slukket  Batteriet oplades ikke, eller batteriet er fuldt opladet.  

Blinkende ravgult Batteriets opladning er kritisk lav, og har ikke nok effekt til 
opstart. Hvis du trykker på strømknappen i denne tilstand, vil 
batteriopladningsindikatoren lyse i 2 sekunder, og så slukke.  

 

  

Batteriet oplades 
 

Batteri kapacitet 100 % 
 

Batteri kapacitet 80 % 
 

Batteri kapacitet 60 % 
 

Batteri kapacitet 40 % 
 

Batteri kapacitet 20 % 
 

Batteri kapacitet 10 % 
 

Batteri kapacitet 0 % 
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12 Opdatering 

På skrivebordet til Memoplanner er der genveje til opdatering af Memoplanner. Det 
anbefales at checke for nye opdateringer jævnligt. 

 

12.1 Opdatering af Memoplanner  

1. Afslut Memoplanner programmet. 

2. Tryk på ikonet for at starte Memoplanner Update Checker. 

I øverste vindue vises de installerede komponenter på Memoplanneren: 

 

3. Tryk på Check for updates øverst i højre hjørne. 
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De komponenter som kan opdateres bliver markeret med et flueben, når der findes 
nyere versioner til download.  

 

4. Tryk Download og følg instruktionerne. 

 

5. Når installationerne og eventuel genstart af Memoplanner er færdig, kan Memoplanner 
programmet startes igen. 

  



 22 

13 Indlæsning af egne billeder 

Det er muligt at lægge sine egne billeder ind i mapperne Mine fotos, Kalenderbilleder og 
Kontakter, som ligger på skrivebordet til Memoplanner. F.eks. fra en USB-nøgle, der 
tilsluttes USB-porten eller fra MicroSD-kortet. Disse billeder skal så kopieres ind i den 
ønskede mappe. 

 

Billederne i mappen Mine foto vises i albummet Mine foto. 

Billederne i mappen Contacts vises i albummet Kontaktfoto. 

Billederne i mappen Calendar Pictures vises i billedrammen i funktionen Billedkalender. 

 

Det er også muligt at lægge billeder ind fra GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive. 
Programmerne skal installeres lokalt på maskinen før de kan tages i brug. 

For at installere de respektive online opbevaringsprogrammer gå til:  

 drive.google.com 

 OneDrive.live.com 

 www.dropbox.com 

Følg derefter download instruktionerne. 

Billeder fra GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive kan synkroniseres mellem forskellige 
maskiner, dersom samme konto benyttes på de forskellige maskiner. 

NB! GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive kræver at der oprettes en konto. 

NB! Det anbefales at bruge Google Drive eller Dropbox som online opbevaringstjenste for 
billeder til MemoPlanner.  Hvis man bruger OneDrive skal tableten knyttes til en Microsoft 
konti, hvilket kræver at adgangskoden skal indtastes hver gang computeren slukkes eller 
genstartes. 
 

Memoplanner-programmet skal afsluttes for at få adgang til skrivebordet, se kapitel 2. 

Overførsel af billeder sker nemmest med mus og tastatur tilsluttet. 

Nu kan den ønskede mappe åbnes ved at klikke på genvejen, og billederne kopieres ind. 
Billeder, man ikke længere ønsker, kan slettes fra mappen.  

Luk mappen, og klik på Memoplanner genvejen  for at starte Memoplanner-
programmet igen. 

 

NB! Det anbefales at undlade at bruge billeder med høj opløsning. Memoplanner 
programmet bruger  længere tid på at  hente og vise billeder med høj opløsning.   

NB! Hvis OneDrive benyttes skal billederne  gøres  tilgængelige lokalt, højreklik  på 
OneDrive mappen og vælg  gør tilgængelig  lokalt. 
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14 SKYPE 

Hvis man vil bruge Skype i Memoplanner, skal programmet downloades og installeres, og 
kontakternes Skype-navne skal lægges ind i Skype. Memoplanner skal være tilsluttet 
internettet for at kunne hente og bruge Skype.  

 

14.1 Download og installation 

Afslut Memoplanner-programmet. 

Dobbeltklik på Skype-linket  for at hente Skype. 

Så starter Internet Explorer, og denne side vises: 
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Hvis du bliver bedt om at logge ind eller oprette en Skype-konto, skal du gøre det. 

Følg instruktionerne fra Skype.  

 

Nu vil denne meddelelse blive vist nederst på Internet Explorer: 

  

Tryk på Kør. 

 

Nu følger en række punkter, man skal gennemgå: 

 Vælg sprog og tryk på Jeg accepterer – næste. 

 Fjern fluebenet på Installer Skype Klik-og-ring, og tryk på Fortsæt. 

 Fjern fluebenet på Installer Bing-værktøjslinje, og tryk på Fortsæt. 

 Log ind, eller opret en ny Skype-konto. 

 Installationen starter. 

 

Når den er færdig, starter Skype, og dette vindue vises: 

 

Nu skal kontakterne lægges ind. Tryk på Kontaktpersoner, i menulinjen øverst, og vælg 
Tilføj kontaktperson.... 
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Nu vises dette vindue: 

 

Her kan man føje E-mail, Navn eller Skype-navn til den kontakt, man vil lægge ind. 
Nederst i vinduet vil Skype vise den kontakt, man har lagt data ind for.  

 

Tryk på Tilføj, og dette vindue vises: 

 

Tryk på Send anmodning, og dette vindue vises: 
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Luk vinduet eller tryk på Tilføj en ny kontaktperson. 

Kontakterne vil ikke være tilgængelige, før modtageren har bekræftet forespørgslen. 

 

Når alle kontakterne er lagt ind, startes Memoplanner igen ved at klikke på Memoplanner-
ikonet på Skrivebordet. 

 

For at kunne bruge Skype i Memoplanner, skal man lægge Skype-navnet på Kontakterne 
ind i Memoplanner. Se kapitel 6.1.4 i Brugervejledning for menufunktionerne. 

 

Første gang Memoplanner starter, efter Skype er installeret, vil disse 2 meddelelser blive 
vist: 

 

Tryk på OK på denne meddelelse. 
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Skift til Skype-vinduet ved hjælp af Alt + Tab eller afslut Memoplanner, og åbn Skype. 

 

Tryk på Tillad adgang på denne meddelelse. 

 

Hvis man klikker på Afslå adgang, vil Skype-funktionen i Memoplanner ikke kunne bruges. 

Det kan rettes ved at gøre følgende: 

 Afslut Memoplanner. 

 Åbn Skype-programmet. 

 Tryk på Funktioner – Indstillinger. 

 Tryk på Avanceret. 

 Tryk på Håndter andre programmers adgang til Skype. 

 Tryk på Ændre. 

 Marker Tillad, at dette program bruger Skype og klik på OK. 

 Tryk på OK. 

 Tryk på OK. 

 Start Memoplanner igen. 
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15 Fjernbetjening af Memoplanner: 

NB! Memoplanner programmet er klargjort til fjernbetjening ved levering, men før 
fjernbetjeningen kan tages i brug må fjernbetjeningsklienten installeres. 

Tag kontakt til Abilia på telefon 70 22 98 08 for at få hjælp til dette. 

Når fjernbetjeningsklienten er installert skal filen Fjernbetjening.html kopieres til en 
USB nøgle. Filen ligger på skrivebordet på Memoplanner.  

 

Fjernbetjening gør det muligt for pårørende og hjælpere, at indlægge blandt andet aftaler 
og billeder direkte i Memoplanner via deres egen computer.  

Det er derfor en forudsætning for fjernbetjening, at man har internetadgang. 

Vi anbefaler, at man anvender Internet Explorer til fjernbetjeningen. 

Fjernbetjeningen er deaktiveret ved levering af Memoplanner af hensyn til brugeren og 
skal aktiveres manuelt før brug – se kapitel 15 i Brugervejledning for Menufunktionerne. 

 

15.1 Inden første brug af fjernbetjeningen 

1. Sæt USB stikket i en af USB-portene på den computer, der skal fjernbetjene 
Memoplanner. 

2. Vælg Åbn mappe for at vise filer, når dialogboksen vises. USB stikket indeholder 
en fil, der hedder Fjernbetjening. 

Det er en god idé at kopiere denne fil ind på skrivebordet, så USB stikket kan tages 
ud af USB-porten. 

3. Dobbeltklik på ”Fjernbetjening”-filen. 

4. Herefter vises et link til den Memoplanner, der skal fjernbetjenes samt 
Adgangskode. 

 

Figur 1. Link og Adgangskode til fjernbetjening. 

 

5. Kopiér den viste adgangskode ved at markere den, højreklik og vælg ”Kopiér”  

6. Klik derefter på linket til fjernbetjening. 

 

  



 29 

NB! Med Chrome webbrowser vil du få dette skærmbillede: 

 

 

Tryk på Skip på den nederste linje. 

 

 

På mange computere vil der herefter blive vist en advarsel om, at man forsøger at 
installere et program: 

 

Figur 2. Advarsel. 

 

7. Luk meddelelsen ved at klikke på ”Luk”. 

 

Øverst i internetbrowseren kan der fremkomme en linje i stil med følgende: 

 

Figur 3. Informationslinje i browseren 
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8. Klik på linjen. 

9. Nu vises en prompt, hvor du skal vælge at installere ActiveX-kontroll. 

 

Figur 4. "Installer ActiveX-kontroll..." 

 

10. Klik på ”Installer ActiveX-kontroll…” 

 

11. Fjernbetjeningsprogrammet bliver nu downloadet. Efter et lille stykke tid, vises der 
en ny dialogboks: 

 

Figur 5. Sikkerhedsadvarsel 

12. Klik på ”Installér”. 

 

 

Figur 6. Adgangskode 

13. Herefter vises en prompt med adgangskode (”access code”). Indsæt den viste 
adgangskode (se Figur 1, punkt 5) ved at højreklikke og vælge ”Sæt ind”. 

14. Klik på ”Login”. 
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15. Nu åbnes fjernbetjeningsprogrammet. 

 

Figur 7. Fjernbetjeningsprogrammet 
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15.2 Remote Control 

Remote Control giverr dig fuldstændig kontrol over Memoplanneren – præcist som hvis du 
sad foran den med mus og tastatur. Klik på Remote Control for at starte fjernbetjening af 
Memoplanner. 

OBS! På visse computere vil der igen blive vist en sikkerhedsadvarsel: 

 

Figur 8. Sikkerhedsadvarsel (vises ikke på alle computere). 

Det er vigtigt, at du vælger ”Fjern blokering”, hvis du bliver spurgt om det. 

 

Figur 9. Eksempel på skærmbilde fra Memoplanner 

 

Du har fuld kontrol over Memoplanner i selve skærmbilledet – præcist som hvis du sad 
foran den. Bemærk, at du skal vælge ved hjælp af klik med musen og ikke tryk med 
fingeren. 

Se de respektive afsnit om betjening av Memoplanner for at indlægge aktiviteter, 
Person/Sted osv. 
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15.3 Avancerede indstillinger 

Øverst til højre i Remote Control (fjernbetjening) vinduet er der en række knapper. 

Følgende bruges til Memoplanner: 

 

       1                         2                     3   4   5 

1. Justering af farveniveau 

2. Lydstyrken 

3. Hjælp 

4. Fuld skærm 

5. Luk 

6.  

Justering af farveniveau: 

Bruges til at justere kvaliteten af farverne på skærmbilledet med fjernbetjening. 

Farverne indstilles normalt automatisk, afhængigt af bredbåndshastigheden. 

 

Lydstyrken: 

Bruges til at skrue op og ned for lyden i Memoplanner. Indstillingen gælder kun for 
fjernbetjeningen – ikke lydniveauet i selve Memoplanner. 

 

Hjælp: 

Giver en uddybende informationer om fjernbetjeningen. Kun på engelsk. 

 

Fuld skærm: 

Når denne funktion aktiveres, fylder Memoplanner hele skærmbilledet på 
fjernbetjeningscomputeren. 

Dette kan i visse tilfælde gøre det nemmere at arbejde med Memoplanner. 

Skærmbilledet for Memoplanner lægger sig oven på det lokale skærmbillede. 

For at vende tilbage til det oprindelige skærmbillede igen, bevæges musecursoren til 
midten øverst på skærmen, hvor der er en farvet stribe: 

 

Når du klikker på striben, vises menuen. 
Når du klikker på knappen, der vises nedenfor, vender computeren tilbage til visning af det 
oprindelige skærmbillede. 

 

Luk: 

Afslut Memoplanner. Luk derefter Internet Explorer-vinduet for at lukke 
fjernbetjeningsprogrammet ned.  



 34 

15.4 Inden efterfølgende brug af fjernbetjeningen: 

1. Dobbeltklik på ”Fjernbetjening”-filen. 

2. Herefter vises et link til den Memoplanner, der skal fjernbetjenes samt 
adgangskode. 

 

Figur 10. Link og adgangskode til fjernbetjening. 

 

3. Kopiér den viste adgangskode ved at markere den, højreklik og vælg ”Kopiér”  

4. Klik derefter på linket til fjernbetjening. 

 

NB! Med Chrome webbrowser vil du få dette skærmbillede: 

 

 

Tryk på Skip på den nederste linje. 
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Figur 11. Adgangskode 

 

5. Herefter vises en prompt med adgangskode (”access code”). Indsæt adgangskode 
(se Figur 1, punkt 5) ved at højreklikke og vælge ”Sæt ind”. 

6. Klik på ”Login”. 

7. Nu åbnes fjernbetjeningsprogrammet. 
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15.5 Kopiering af filer 

Det er nemt at kopiere filer (for eksempel billeder) fra sin egen computer og indsætte dem i 
Memoplanner og omvendt. 

 

Figur 9. Eksempel på filer på lokal computer 

 

Du kan kopiere filer på din lokale computer ved at markere dem, højreklikke og vælge 
”Kopiér”. 

 

Figur 10. Eksempel på filkopiering til Memoplanner 

 

Gå til den mappe, hvor filerne skal placeres i Memoplanner, højreklik inde i mappen, og 
vælg ”Indsæt”. Filene bliver derefter kopieret fra den lokale computer til Memoplanner. 
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16 GSM-kort til Memoplanner 

GSM-kort til Memoplanner gør det muligt for Memoplanner at sende SMS-beskeder. 

 

16.1 Før brug 

Det anbefales at bruge et «selvstædigt» SIM-kort. Såkaldte tvillingekort kan have 
forskellige funktioner fra de forskellige mobiloperatører, og Abilia kan ikke garantere, at 
tvillingekort fra alle mobiloperatører vil fungere. For optimal brug i kombination med 
Memoplanner bør tvillingekortene fungere som to helt parallelle kort. Kontakt din 
mobiloperatør for nærmere oplysninger om deres implementering af tvillingekort. 

Hvis mikro-SIM-kort skal benyttes, skal det udstyres med en adapter til SIM-kort, inden det 
placeres i enheden. 

Bemærk, at PIN-kode på SIM-kortet skal være deaktiveret. Dette gøres på en almindelig 
mobiltelefon – du kan eventuelt se i mobilens brugsvejledning eller spørge 
telefonselskabet, hvordan det gøres. 

Samtidig må vi også opfordre brugere af Memoplanner til ikke at bruge mobilt bredbånd 
sammen med GSM-holderen for SIM-kort, da dette kan medføre at SIM-kortet bliver 
belastet for alle omkostninger, i stedet for det mobile bredbånd. 

 

1. Tag bagbeklædningen med velcro af:  

        

 

2. Indsæt SIM-kortet med kontaktsiden nedad og det afskårne hjørne øverst til 
venstre. 

 

3. Sæt bagbeklædningen på igen. 

4. Sæt det vedlagte USB-kabel i USB stikket. 

5. Sæt modsatte ende i USB-porten på Memoplanner. 

6. Fæst USB stikket på bagsiden af Memoplanner med den vedlagte velcrolås. 
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17 Backup 

17.1 Automatisk backup 

Der køres automatisk en ugentlig backup hver mandag klokken 05.00. Dette gør det muligt 
at hente data fra den foregående uge frem igen. 

Backup-filerne gemmes på d-drevet i Memoplanner:  

d:\ Backup\Rolltalk\ENG\weekly 

 

17.2 Genindlæsning af backup 

OBS! Du bør kun genindlæse en backup, hvis alle indlagte aktiviteter er gået tabt. 

Aktiviteter, der er lagt ind efter backup-kørslen, vil forsvinde fra sidste mandag for ugentlig 
backup. 

Før en backup kan genindlæses, skal Memoplanner-programmet afsluttes.  

 Start Windows utforsker ved å trykke på mappe ikonet på oppgavelinjen. 

 

 

 

 Start Windows Stifinder, og gå til C:\Rolltalk\Rolltalk Designer\EN\Tools. 

 Kør filen RDrestoreEN.bat  

 Dette vindue vises. 

 

 Tryk på en tast på tastaturet for at fortsætte, tilbageføring af backup er fuldført 

 Luk Windows Stifinder. 

 Klik på Memoplanner-genvejen  for at starte Memoplanner-programmet 
op igen. 
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18 Tilbehør 

Varenummer Beskrivelse 

 

402625  Talesyntese Mette, Poul for MEMOplanner 

402627  Pictogram billedbase for MEMOplanner 

402628  Bliss billedbase for MEMOplanner 

402629  PCS billedbase for MEMOplanner 

 

19 Rengøring 

NB: Frakobl alle ledninger og sluk for din tablet-pc inden du rengør den. Rengør din tablet 
med en blød klud fugtet med lidt vand. Brug ikke flydende- eller aerosol-rengøringsmidler, 
der kan indeholde brandbare stoffer. 
 

1. Sluk Memoplanner, se kapitel 2. 

2. Frakobl alt tilkoblet udstyr, høretelefoner, højttalere fra din Memoplanner, samt 
fra stikkontakter. 

3. Fugt en blød fnugfri klud med enten vand eller et skærmrensemiddel, og tør 
tablet-pc'ens overflade indtil den er ren. Lad ikke vand dryppe fra kluden ned i 
tablettens portåbninger eller knapper. 

 

NB: Sprøjt ikke rensevæske direkte på skærmen, da dette kan beskadige skærmen eller 
tablet-pc'en. Anvend kun produkter der er specielt beregnet til rengøring af skærme, og 
følg anvisningerne der følger med produktet.  
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20 Fejlsøgning 

Batteriproblem 

Problemer Mulige årsager Mulige løsninger 
Batteriet oplader ikke  1. Tag Dell-vekselstrømsadapteren ud af 

vægstiket og bekræft at stikkontakten 
fungerer. 

2. Tjek at alle kabelforbindelser og stik 
tilbage er sat ind i vægstikket igen, og 
derefter tilbage i tabletten. 

3. Tjek vekselstrømsadapterens LED lys 
for at sikre at vekselstrømsadapteren 
fungerer. 

4. Tjek alle stik for at sikre god 
forbindelse. 

Hvis vekselstrømsadapteren fungerer, og 
batteriet ikke oplades, så prøv at: 

 Fjern og sæt batteriet i igen for at 
sikre, at batteriet passer ordentligt 
til dets. 

 Genmonter med et andet batteri, 
hvis tilgængeligt. 

BEMÆRK: Det tager omkring 4 timer at 
oplade tablettens batteri helt. 
 

 At tablet-pc'ens 
temperatur er under 0°C 
eller højere end 35 °C. 

Oplad batteriet ved en 
omgivelsestemperatur på 0°C til 35 °C  

 Batteriet eller 
strømadapteren er 
beskadiget. 

Kontakt en autoriseret Dell-forhandler for 
udskiftning af batteri eller strømadapter. 

Batteriet aflades hurtigt, selv når 
tabletten er i standby 

Hvis tabletten ikke er 
indenfor rækkevidde af et 
netværk, den kan tilslutte 
sig , vil den vedblive med 
at udsende signaler til 
lokalisering af en 
basisstation, hvilket 
dræner batteriet. 

Sluk midlertidigt for tabletten. 

Flyt tabletten hen i nærheden af et 
netværk den kan tilslutte sig , eller sluk 
midlertidigt for Wi-Fi-tilslutning. 

 

Systemproblem 

Problemer Mulige årsager Mulige løsninger 

Tablet-pc'en tænder ikke Batteriet er helt afladet. 1. Oplad batteriet i mindst 4 timer. 
2. Tryk og hold strømknappen 
nede i 2 sekunder. 

Tabletten slukker ikke  Tryk, og hold strømknappen nede i 
10 sekunder, for at udføre en hård 
nedlukning. 

Tablet-pc'en låser  Tryk, og hold strømknappen nede i 
10 sekunder, for at udføre en hård 
nedlukning. 

Tabletten reagerer ikke, eller 
opfører sig uventet 

 1. Genstart tablet-pc'en. 
2. Kontakt Abilia 

 

 



 41 

Berøringsskærmproblem 

Problemer Mulige årsager Mulige løsninger 

Berøringsskærmen fungerer 
langsomt eller ukorrekt 

Skærmen er snavset. 
Beskyttelsesfilmen kan forhindre 
tabletpc'en i at registrere dine 
berøringer. 

Fugt en blød fnugfri klud med 
enten vand eller et 
skærmrensemiddel, og tør tablet-
pc'ens overflade indtil den er ren. 
Lad ikke vand dryppe fra kluden 
ned i tablettens portåbninger eller 
knapper. 

Fjern beskyttelsesfilmen fra 
skærmen. 

 
Netværksproblem 

Problemer Mulige årsager Mulige løsninger 

Ingen trådløs forbindelse  1 Kontroller at der er tændt for 
trådløs radio Se Wi-Fi-indstillinger. 

2 Prøv at gå tættere på det 
trådløse accesspunkt. 

3 Nulstil den trådløse router ved 
privat netværk. Åbn browseren for 
at se landingssiden, hvis der 
anvendes et offentligt netværk. 

Langsom internettilslutning Signalstyrken er ikke kraftig nok. Flyt din tablet-pc til anden 
placering hvor der er et kraftigere 
signal. 

 

Feilmeldinger 

Problemer Mulige årsager Mulige løsninger 

Fejlmeddelelse, når du åbner 
brugerprogrammet: «The server 
returned a reference» 

User Access Control er på. I Windows Stifinder gå til mappen 
C:\Rolltalk\Rolltalk Designer\EN\ 
Tools\ og kør filen DisableUAC.bat 
som administrator (højreklik på 
filen og vælg Kør som 
administrator) 

 

 

NB! Det anbefales ikke at nulstille Memoplanner til fabriksindstilling, dersom dette gøres 
slettes alle data fra maskinen, medregnet kontokonfiguration, musik, billeder, filer og så 
videre. Sørg for at sikkerhedskopiere alle nødvendige data før du fortsætter. 

Maskinen må sendes tilbake til leverandør dersom Memoplanner tilbagestilles til 
fabriksindstilling. 
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21 Tekniske data 

System Information 

Prosessortype Intel Atom Z3770-prosessor 

Hukommelseskapacitet 2 GB; 1 GB x 2 CH( 64-bit busbredde per kanal) 

Hukommelsestype LPDDR3 

Skærmkort Gen7 indlejret i Bay Trail-T SoC 

 

Kommunikaston 

Netværkskort LTE, HSPA+ 

Wireless (Trådløst) WLAN, BT, NFC 

 

Fysiske mål 

Højde 176,76 mm 

Bredde 279,74 

Diagonalt 10,20 mm 

Vægt 726,3 g 

Miljø 

Temperaturområde: 

Ved bruk 0°C till 40°C 

Opbevaring 40°C till 65°C 

 

Porte og stik 

Lyd 3,5 mm stik x 1 

microSD-kort En microSD- kortspor 

USB 2.0 USB3.0/2.0 x1 kombinasjonsstik 

Video  mini HDMI x 1 

Dockingport Dell 40-pinners dockstik x1 

SIM-port (Subscriber Identity 
Module) 

micro SIM-åbning x 1 

 

Skærm 

Type TFT-LCD med eDP I/F 

Maksimal opløsning 1920 x 1080 pixel 

Maksimal lysstyrke 400 nits 

Mindste betragtningsvinkel 80/80 



 43 

 

Batteri 

Type 2 serier X 1 parallell (2S1P) litium-ion 32 Wh (Nominelle) 

Vægt 220,00 g 

Spænding 7,4 VDC (nominelle) og 8,7 VDC (maks) 

Drift Maks. 12 timer 

 

AC-adapter 

Indgangsspænding 100-240 V AC 

Indgangsstrøm (maks.) 0,60 A 

Udgangseffekt 23,4 W / 30 W 

Udgangsstrøm (30 W) 19,5 V / 1,2 A (Kontinuerlig) 19,5 V / 1,53 A 
(Strippstrøm). 5 V / 2 A (Kontinuerlig) 

Nominel udgangsspending 19,5 Vdc 

Temperaturområde: 

Drift 0°C till 40°C 

Ikke i Drift -40°C till 70°C 

 

Kamera 

Kamera (Front) OV 2722 (2 MP) 

Opløsning 1920 x 1080 pixel 

Kamera (Bagside) IMX 175 (8 MP) 

Opløsning 3264 x 2448 pixel 

 

  



 44 

 

22 Sikkerhed og ansvar 

Abilia AS har udarbejdet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 14971 for 
Medicinsk udstyr. Produktets brugervejledning og tekniske specifikationer er udarbejdet 
med tanke på de sikkerhedsvurderinger, der er angivet i dette dokument. 

Ved ibrugtagning og daglig brug af produktet er det altid vigtigt at tænke på sikkerheden. I 
en brugervejledning er det er ikke muligt at beskrive alle de måder, hvorpå man ikke må 
bruge produktet. Hvis du er i tvivl, om du har taget produktet korrekt i brug eller har 
indstillet produktet korrekt, anbefaler vi, at du kontakter din leverandør. 

Vær specielt opmærksom på, at selvom Memoplanner giver besked om at udføre 
handlinger, er dette ikke nogen garanti for, at de pågældende handlinger rent faktisk bliver 
udført. Memoplanner må derfor ikke bruges som den eneste kanal til formidling af 
beskeder, fordi dette kan medføre skader, hvis en given handling ikke bliver udført, eller 
bliver udført flere gange (hvis det drejer sig om en besked med gentagelse). Vær i denne 
sammenhæng specielt forsigtig med beskeder, der vedrører medicinindtagelse. 

Abilia AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tab som følge af brug, 
forkert brug, manglende opfølgning, forkerte indstillinger, forkert tilslutning eller lignende. 
Abilia AS’ økonomiske ansvar er i alle tilfælde begrænset til værdien af selve produktet.  

 

NB! Hvis strømforsyningen bliver beskadiget, må den ikke længere 
bruges. Kontakt Abilia for at få en ny. 

 

 

23 Miljø 

Yderemballagen genbruges som papiraffald. 

Inderemballagen genbruges som plastaffald. 

Produktet skal genbruges som elektronikaffald ved bortskaffelse. Det kan 
indleveres i alle forretninger, der sælger elektronikprodukter, hos leverandøren 
eller i kommunale genbrugscentraler. 
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