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1. Indledning 

Memoplanner er en digital kalender, der fungerer som en kognitiv støtte i hverdagen. 

Memoplanner er designet til folk med særlige behov for tidsstyring, planlægning og grafisk 
klarhed. 

Med Memoplanner får man: 

 En let og forståelig oversigt over dagen, ugen og måneden 

 Hjælp til orientering af dagen 

 Enkel visning af tiden 

 Tydelige og personlige påmindelser 

Memoplanner kan i høj grad tilpasses efter brugerens behov og evner. Man kan bruge sine 
egne billeder eller de, der findes i Memoplanner. Man kan vælge hvilke funktioner, brugeren 
skal have adgang til. 

Via webtjenesten myAbilia kan støttepersoner hjælpe til med Memoplanner på afstand. 

Denne håndbog beskriver hvordan man kommer i gang med at bruge Memoplanner Large, 
og hvordan man håndterer enheden. 

Brugervejledning Memoplanner beskriver i detaljer, hvordan applikationen fungerer. 

 

1.1 Terminologi 

I denne håndbog anvendes følgende begreber. 

Enhed Den hardware Memoplanner er installeret på. 

Brugere Personer, der benytter sig af Memoplanner som 
hjælpemiddel 

myAbilia Webtjeneste til Memoplanner og andre produkter fra Abilia. 

Der findes forskellige kontotyper: brugere, støttepersoner, 
den bevilgende sagsbehandler og administratorer. 

Startopsætning Billedarkiv, standardaktiviteter, standardtimer og tjeklister, 
der kan lægges ind sammen med første login. 

Indstillingsmenu Liste med alle indstillinger, der startes ved at trykke på 
ikonet Indstillinger under funktionen Menu. 
Indstillingsmenuen kan skjules. 

Henvisninger til indstillingsfunktioner beskrives f.eks. 
således: Indstillinger|Kalender|Generelt. 

Installationsfiler De filer, der udgør Memoplanner-installationen. 

Hjem-knap En funktionsknap, oftest med et hus-symbol , der bruges 
til at komme til hjemmeskærmen. 

Hjemmeskærm Enhedens startmenu. Den kommer man altid til, når man 
trykker på Hjem-knappen. Memoplanner-applikationen er 
altid hjemmeskærm på Memoplanner Large. 
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1.2 myAbilia 

MyAbilia er en webtjenenste til Memoplanner og andre produkter fra Abilia. 

Med myAbilia kan du: 

 Administrere kalender, tjeklister og billedarkiv fra datoer og/eller tablets eller lignende. 

 Vælge støttepersoner, som f.eks kan tilføje eller ændre påmindelser via internettet. 

For at kunne bruge Memoplanner skal man have en brugerkonto i myAbilia. Man er ikke 
tvunget til at bruge webtjenesten eller have forbindelse til internettet på enheden (ud over når 
man logger ind). 

1.2.1 Roller i myAbilia 

MyAbilia er tilpasset til hjælpemiddelhåndtering, hvilket indebærer et system med forskellige 
roller. Målet er at give mulighed for, at kontrollere de enheder som lånes ud, og samtidig kan 
brugeren altid få hjælp til sin Memoplanner. 

Afhængigt af hvem du ”er” i hjælpemiddelhåndteringen gives forskellige logins til myAbilia og 
der gives mulighed for at kunne gøre forskellige ting i webtjenesten: 

Rolle Beskrivelse Funktioner 

Bruger Den person der bruger Memoplanner. Kan 
administrere kalenderen, tjeklister og 
billedarkiv. 

Kalender 

Tjekliste 

Billedarkiv 

Støtteperson En eller flere personer der hjælper brugeren 
med Memoplanner. 

Samme som ovenfor 
med læse eller 
læse/skrive-rettigheder 

Den 
bevilgende 

Den person der opretter brugerkontoen og 
håndterer licensen. Kan desuden være 
støtteperson. 

Brugerkonton 

Licenshåntering 

Administrator Den person der håndterer ændringer omkring 
den bevilgende konto i en organisation. 

Bevilgende konto 

 

1.2.2 Tilpas myAbilia 

MyAbilia registrerer hvilken enhed, myAbilia bruges med, og viser sine funktioner i myAbilia. 
Hvis man bruger samme myAbilia-konto til forskellige enheder (f.eks både Memoplanner og 
Handi), kan man ændre standard-enheden under "Min profil" i myAbilia. 

 

1.3 Support 

Aabentoft kan yde support til Memoplanner-applikationen og til indstillingerne i 
Memoplanner Large og myAbilia. 
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2. Brugerkonto og licens 

For at kunne bruge Memoplanner Large, skal man have en brugerkonto til myAbilia og en 
gyldig licens. 

2.1 Brugerkonto i myAbilia 

En brugerkonto til myAbilia oprettes af den, der ordinerer hjælpemidlet Memoplanner, men 
kan også fås fra Abilia. 

Brugerkontoen har følgende funktioner: 

 Indholder alle brugerdata (aktiviteter, standardaktiviteter, standardtimere, billedarkiver, 
tjeklister) 

 Log af enheden -> alle data bliver slettet fra enheden 

 Log på en ekstra enhed (f.eks. egen smartphone) -> alle data bliver synkroniseret til 
den ekstra enhed 

 

2.2 Memoplanner-licens 

Der er præinstalleret en licens på Memoplanner Large. Licensen er også angivet på det 
værdibevis, der følger med produktet. 

Når man logger ind på Memoplanner Large tilknyttes licensen til brugerkontoen. 

Licensen giver 3 års gratis opdateringer og gratis adgang til myAbilia. Når licensen udløber, 
går Memoplanner "offline", det vil sige, at den ikke synkroniserer med myAbilia.  

Memoplanner giver advarsel i god tid, før licensen udløber (3 måneder, 3 uger og 3 dage). 
Det er muligt at vælge folk, der vil modtage en e-mail med en påmindelse om, at licensen er 
ved at udløbe, og at den skal forlænges. Dette gøres af den person, der opretter 
brugerkontoen. 

Se licensens slutdato i Indstillinger|System|Om Memoplanner. 

Se hvordan man forlænger licensen i kapitel 2.5 Forlængelse af Memoplanner-licensen. 

 

2.3 Opret brugerkonto (myAbilia) 

En brugerkonto oprettes af ordinerende person eller af Abilias support. Gør følgende: 

1. Log ind som ordinerende person på www.myabilia.com og klik på Bruger på 
hjemmesiden. 

2. Klik på Tilføj bruger. 

3. Indtast brugerens navn og e-mail-adresse. 

4. Marker om du skal være støtteperson til brugeren. 

5. Hvis brugeren ikke skal aktivere kontoen selv, skal du: Klikke på Aktiver med 
adgangskode og indtast adgangskode. 

6. Klikke på Gem. 
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2.4 Slet en brugerkonto (myAbilia) 

Hvis en person ikke længere skal bruge Memoplanner eller andre produkter, der er forbundet 
til myAbilia, kan man slette brugerkontoen. 

En brugerkonto slettes af den ordinerende person eller af Abilias support. Gør følgende: 

1. Log ind som ordinerende person på www.myabilia.com og klik på Bruger på 
hjemmesiden. 

2. Klik på Slet på den bruger, der skal slettes. Efter at have bekræftet sletningen er 
brugerkontoen slettet hos myAbilia. 

 

2.5 Forlængelse af Memoplanner-licensen 

For at forlænge licensen med yderligere 3 år, bestilles artikel 462859 Memoplanner 
Forlængelse fra Abilia. Ved bestilling, angives licensnøgle og e-mail-adresse, som det nye 
værdibevis skal sendes til. 

Abilia forlænger så licenstiden med 3 år. Så snart enheden går på nettet, bliver licensen 
opdateret i Memoplanner. Den nye gyldighedsperiode kan ses under 
Indstillinger|System|Om Memoplanner. 
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3. Oversigt over apparatet 

 

Forside 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kamera 

 

Overkant 

 

 

 

 

2. USB-port 

3. Ethernet-port 

4. USB-port 

5. Højtalere 

Underkant 

 

 

 

6. Power-knap 

7. Slot til SD-kort 

8. Udtag til højtalere/høretelefoner 

9. USB-port 

10. Mini USB-port 

11. Udtag til strømadapter 

Mange henvisninger i denne håndbog har formatet ”(X)”, hvor X refererer til et punkt i listen 
ovenfor.  

2 
4 3 

5 

6 

7 8 9 10 11 

1 



10 

4. Opstart af Memoplanner 

4.1 Kontroller indholdet i æsken 

Følgende skal være i æsken: 

1. Memoplanner Large 5. Håndbog Memoplanner Large (dette dokument) 

2. Strømadapter med 
USB-kabel 

6. Brugervejledning Memoplanner 

3. Vægbeslag 7. Hurtigguide Memoplanner 

4. Abilia pudseklud 8. Værdibevis med licensnøgle 

 9. Opstart af Memoplanner 

 

4.2 Tilslut strømadapteren 

Memoplanner Large skal hele tiden været tilsluttet strømadapter for at være tændt. 
Memoplanner Large giver ikke alarm før aktiviteter, hvis den ikke er tilsluttet strømadapteren. 

1. Tilslut strømadapteren til udtaget for strømadapter (11) på Memoplanner. 

2. Sæt netledningen i strømadapteren og stikket i en stikkontakt. 

 

4.3 Start enheden 

1. Start Memoplanner Large ved at trykke på Power-knappen (6) indtil skærmen blinker. 

2. Vent et øjeblik mens Memoplanner Large starter. Efter et øjeblik vises en 
velkomstskærm med forsiden til en konfigurationsguide. 

Memoplanner er præinstalleret på enheden ved levering, men man skal logge ind med en 
myAbilia-konto, og man skal tilpasse indstillingerne. 

 

4.4 Opsæt enheden 

Der er en konfigurationsguide, hvor man kan ændre i enhedens indstillinger. 

4.4.1 Tilslutning til internettet 

Internetforbindelse er nødvendig for at kunne logge ind. Så behøver enheden ikke 
internetforbindelse, medmindre man har brug for fjernassistance. 

Vælg det trådløse netværk (WiFi), som enheden skal gå på. (Hvis der ikke er noget WiFi, kan 
man bruge et hotspot på sin mobiltelefon) 

Memoplanner Large kan også sluttes til internettet ved sætte et netværkskabel i Ethernet-
porten (3). 

4.4.2 Indstil dato og tid 

Dato og tid indstilles automatisk via netværket, men hvis man har behov for det, kan man 
gøre det manuelt. Dato og tid kan også ændres senere, se 6.9 Dato og tid. 

4.4.3 Vælg stemme til talesyntese 

Vælg om der skal installeres flere stemmer til talesyntese. Stemmerne kan downloades 
senere, se 6.3.3 Talesyntese. 
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4.5 Log ind med brugerkonto 

Skriv brugernavn og adgangskode til brugerens myAbilia-konto og klik på Log ind. 

Hvis der går noget galt med konto, licens eller internetforbindelse, vises der en 
fejlmeddelelse. 

 

4.6 Startopsætning 

Hvis brugerkontoen er helt ny, får man mulighed for at foretage en startopsætning med 
billedarkiv, standardaktiviteter, standardtimere og tjeklister. 

4.6.1 Billedarkiv 

Følgende billeder er indeholdt i startopsætningen: 

 Handi-billeder. Ca. 160 billeder, der oprindelig blev udvalgt af ressourceenheden AIR 
på Psykiatri Sahlgrenska Universitetshospital i Göteborg. I 2014 blev billedbasen 
opdateret med hjælp fra illustrator Andreas Högberg. 

 Rolltalk-billeder. Ca 60 stk. billeder fra den billedbase, der hører med til 
kommunikationshjælpemidlet Rolltalk. 

 Smileys 20 smiley-billeder som er fremstillet specielt til Handi. 

 Standardbilleder 83 piktogram- og pcs-billeder. 

Billedarkivet kan ændres via myAbilia senere. 

4.6.2 Standardaktiviteter 

Med ”standardaktivitet” menes en foruddefineret aktivitet, der bruges, når man indsætter nye 
aktiviteter. I standardaktiviteter kan man oprette navn, billede, tjekliste, påmindelse etc. Det 
gør det nemmere at oprette nye aktiviteter, hvis man bruger standardaktiviteter. 

Startopsætningen indeholder et mindre antal standardaktiviteter som eksempel. 
Standardaktiviteterne kan ændres via myAbilia senere. 

4.6.3 Standardtimere 

Med "standardtimer" menes en foruddefineret timer med billede og/eller navn og den 
forudindstillede tid. Standardtimere vises på listen med navn og evt.symbol. Standardtimere 
gør det nemmere at starte en ny nedtælling. 

Startopsætningen indeholder et mindre antal standardtimere som eksempel. 
Standardtimerne kan ændres via Memoplanners indstillingsfunktion eller via myAbilia senere. 

4.6.4 Tjeklister 

Man kan koble en tjekliste til en aktivitet. Dette kan være nyttigt, hvis du har brug for at 
opdele en aktivitet i flere trin eller opgaver, fx morgenrutiner eller to-do-lister. Tjeklisten 
oprettes direkte i aktiviteten, men man kan også vælge mellem de færdige tjeklister. Færdige 
tjeklister kan ændres via myAbilia. 

Startopsætningen indeholder et mindre antal tjeklister som eksempel. Tjeklisterne kan 
ændres via myAbilia senere. 
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5. Kom i gang med Memoplanner 

Nedenfor gives tips til, hvad man kan gøre for nemmere at komme i gang med Memoplanner. 

5.1 Afgør enhedens placering 

Enhedens placering kan være afgørende for, at brugeren kan få mest mulig gavn af 
Memoplanner. 

 Memoplanner skal have en fast placering og sjældent flyttes. Brug det 
medfølgende vægbeslag. 

 Memoplanner skal have en fast placering, men skal nemt kunne flyttes. Find 
tilbehøret 500760 Bordstander frem og placer enheden et passende sted. 

Hvis enheden har en fast placering og altid er tilsluttet strømadapteren, anbefales det, at man 
indstiller den, så skærmen altid er tændt, se 6.5 Skærmens tidsgrænse. 

 

5.2 Afgør, om der er behov for ekstra højtalere 

Det er meget vigtigt, at man kan høre Memoplanners alarm ordentligt. Afhængigt af 
enhedens placering og lignende, kan det være nødvendigt med eksterne højtalere, se 6.3.5 
Eksterne højtalere. 

 

5.3 Sæt op til fjernassistance (myAbilia) 

Fjernassistance betyder, at støttepersoner kan hjælpe med Memoplanner på afstand, f.eks. 
tilføje aktiviteter eller tilpasse billedarkivet. Støttepersoner kan så logge ind på myAbilia fra 
deres egne smartphones, tablets eller computere når som helst og foretage de ønskede 
ændringer. 

For at Memoplanner skal kunne få adgang til ændringerne, skal enheden have forbindelse til 
internettet. 

Sådan gør du for at tilføje støttepersoner til brugerkontoen: 

1. Åbn et browservindue på en smartphone, tablet eller computer. Log ind på 
brugerkontoen på www.myabilia.com. 

2. Vælg funktionen Støttepersoner fra menuen . 

3. Klik på Tilføj støtteperson. 

4. Indtast navn og e-mail-adresse på den ønskede støtteperson. Klik på Gem. 

5. Anmodning om at blive støtteperson sendes så til støtteperson via e-mail. 

 

Læs mere om myAbilia i kapitel 1.2 myAbilia. 
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5.4 Tilpas startopsætningen (myAbilia) 

Sammen med opstart af Memoplanner kan man vælge at lægge startopsætning ind, se 4.6 
Startopsætning. 

Meget af indholdet i startopsætningen er bare eksempler, og det kan derfor være nødvendigt 
at tilpasse det til brugeren. Dette gøres via myAbilia. 

Sådan gør du for at tilpasse startopsætningen: 

1. Åben et browservindue på en smartphone, tablet eller computer. Log ind på 
brugerkontoen på www.myabilia.com. 

2. Klik på ikonet Billedarkiv for at tilpasse billedarkivet. 

3. Klik på ikonet Kalender for at tilpasse standardaktiviteter og standardtimere. I menuen 
vælger man den funktion, der skal ændres. 

4. Klik på ikonet Tjekliste for at tilpasse de tjeklister, der skal kunne føjes til aktiviteterne i 
Memoplanner. 

 

5.5 Rediger Memoplanners indstillinger 

Memoplanner kan i høj grad tilpasses efter brugerens behov og evner. Alle indstillinger 
ændres via indstillingsmenuen. Den kommer man til ved at vælge Menu i knaprækken og 
herefter ikonet Indstillinger. 

Her er nogle eksempler på, hvad man kan have brug for at tænke på, for at brugeren kan 
komme i gang med Memoplanner: 

 Hvad skal startsiden være (dag, uge, måned, menu, billedkalender)? 

 Hvordan skal dagkalenderen se ud (tidslinje, liste)? 

 Hvor stor en del af dagen skal vises i dagkalenderen? 

 Skal brugeren selv kunne fjerne eller ændre aktiviteter? 

 Hvilken alarmlyd skal bruges? 

 Vil brugeren have ugedagsfarver? 

 Hvilke funktioner skal vises i menuen? 

Hvordan man ændrer de forskellige indstillinger beskrives i Brugervejledning Memoplanner. 

 

5.6 Afgør om indstillingsmenuen skal være tilgængelig 

Nogle gange kan det være en fordel, at brugeren ikke har adgang til indstillingsmenuen. Det 
kan man gøre på forskellige måder: 

1. Skjul ikonet Indstillinger i menuen. (Gå til Indstillinger|Menu og marker 
Indstillinger.) Nu kan Indstillingerne kun åbnes ved trykke på kategorisymbolerne i 
dagkalenderen; venstre – højre – venstre. Hvis de mangler, trykker man på modsatte 
side. 

2. Kodebeskyttelse af indstillingsmenuen. (Gå til Indstillinger|System|Kodebeskyt 
Indstillinger, aktiver kodebeskyttelse og vælg en valgfri firecifret kode.) 
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5.7 Påmindelser på telefonen 

Som et supplement til Memoplanner Large kan brugeren endda få påmindelser fra 
Memoplanner på sin egen telefon. 

Det kræver, at man har en Android-telefon med Memoplanner-appen installeret. Hvordan 
man gør det, beskrives i kapitel 11. Installer Memoplanner på telefonen. 

Ved at logge ind med samme konto på telefonen, vil den synkronisere kalender og billedarkiv 
med Memoplanner Large. 

De indstillinger, man ændrer i Memoplanner Large, vil ikke synkronisere med telefonen. 
Tilpas i stedet Memoplanner-appen ud fra den tidsstøtte, som brugeren har behov for fra sin 
telefon. 
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6. Håndtering af enheden 

6.1 Tænd og sluk enheden 

Ved normal brug skal Memoplanner Large altid være tændt. 

Memoplanner Large kan tændes og slukkes ved, at man trykker på Power-knappen (6). 
Det, man egentlig gør, når man slukker, er at slukke for skærmen, mens enheden fortsætter i 
hviletilstand. 

Når enheden er i hviletilstand, vågner den automatisk op ved alarmer. 

For at slukke enheden helt skal man holde Power-knappen 
inde, indtil den alternative menu kommer frem. 

Hvis man så trykker på Sluk, lukker enheden helt ned. OBS! 
Så kommer der ingen alarmer fra Memoplanner. 

For at tænde Memoplanner igen, skal man trykke på Power-
knappen, til skærmen blinker, og enheden starter op igen. 

 

 

6.2 Strømforsyning 

Memoplanner Large skal hele tiden været tilsluttet strømadapteren for at være tændt. 
Memoplanner Large giver ikke alarm før aktiviteter, hvis den ikke er tilsluttet strømadapteren. 

1. Tilslut strømadapteren til udtaget for 
strømadapter (11) på Memoplanner. 

2. Sæt netledningen i strømadapteren og stikket 
i en stikkontakt. 
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6.3 Lyd 

6.3.1 Volumen 

Volumen ændres via funktionen Hurtigindstillinger, se kapitel 7. Hurtigindstillinger. 

6.3.2 Alarmlyd 

Via Instillinger|Kalender|Alarmindstillinger vælger man alarmlyd til forskellige typer 
aktiviteter, samt hvor længe de skal afgive lyd, inden en eventuel talemeddelelse bliver 
afspillet. 

 

For de følgende aktivitetstyper kan man vælge alarmlyd 
blandt enhedens indbyggede lyde. 

 Ikke-kvitterbare aktiviteter 

 Kvitterbare aktiviteter 

 Påmindelser 

 Alarmtid. (Signal, 15 sek, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min) 
så længe alarmen kører, hvis man ikke aktivt slukker 
for den. 

 Afspil alarm via medialyde. Vælg denne mulighed, 
hvis der er tilsluttet trådløse højtalere. Så kører 
alarmen både på enheden og gennem højtalerne. 
Vælg ikke denne mulighed, hvis de trådløse højtalere 
er i nærheden af enheden, da der så kan opstå ekko. 

 
Lyt til den valgte alarmlyd. 

 Stop afspilningen. 
 

6.3.3 Talesyntese 

Indstillingerne til talestøtte ændres via Indstillinger|System|Talesyntese. Her kan man også 
downloade flere stemmer til talesynteser. 

6.3.4 Kliklyd 

Via Hurtigindstillinger kan man indstille, om man vil have kliklyd som bekræftelse, når man 
trykker på knapper etc, se kapitel 7. Hurtigindstillinger. 

Kliklyd til tastaturet indstilles via Androids indstillinger, se 6.10 Tastatur. 

6.3.5 Eksterne højtalere 

Det er meget vigtigt, at man kan høre Memoplanners alarm ordentligt. Afhængigt af 
enhedens placering og lignende, kan det være nødvendigt med eksterne højtaler. Der findes 
forskellige typer, man kan vælge mellem: 

6.3.5.1 Højtalere, der er forbundet med ledning 

Højtalere, der skal forbindes med ledning, tilsluttes til enhedens lydudgang (8). De skal have 
egen strømforsyning. 

For at alarmen kan afspilles gennem højtalerne, kræves der en særskilt indstilling. Gå til 
Indstillinger|Kalender|Alarmindstillinger og vælg "Afspil alarm via medielyde". 
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6.3.5.2 Trådløse højtalere (Bluetooth) 

For at alarmen kan afspilles gennem højtalerne, kræves der en særskilt indstilling. Gå til 
Indstillinger|Kalender|Alarmindstillinger og vælg "Afspil alarm via medialyde". 

Se kapitel 6.8 Bluetooth for hvordan man tilslutter Bluetooth-højtalere til enheden. 

 

6.4 Roter skærm automatisk 

Memoplanner er optimeret til en stående skærm, men kan også bruges på en liggende 
skærm. 

Man kan indstille skærmvisningen, så den vender automatisk, når du drejer enheden, men 
man kan også fastlåse den i enten stående eller liggende position. 

Skærmens funktion indstilles via Hurtigindstillinger, se kapitel 7. Hurtigindstillinger. 

 

6.5 Skærmens tidsgrænse 

Memoplanner Large er fra fabrikken indstillet, så skærmen altid er tændt. Vi anbefaler, at 
denne indstilling ikke ændres, fordi det er svært at få adgang til Power-knappen på bagsiden 
for at tænde skærmen. Denne indstilling kan dog ændres i Androids indstillinger. 

 

6.6 Skærmens lysstyrke 

Via Hurtigindstillinger kan man justere skærmens lysstyrke. Lysstyrken dæmpes automatisk 
om natten. 

 

6.7 Internetforbindelse 

Via Hurtigindstillinger kan man tænde og slukke for forbindelsen til et allerede konfigureret 
trådløst netværk, se kapitel 7. Hurtigindstillinger. 

For at få forbindelse til et nyt trådløst netværk skal man gå til Instillinger|Android 
indstillinger|Tråløs og netværk|Wi-Fi. 

Her er en list over tilgængelige trådløse netværk. Man vælger det ønskede netværk og skal 
så (oftest) indtaste en adgangskode. Så gives der information om, at enheden er tilsluttet det 
valgte netværk. 
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6.8 Bluetooth 

For at tilslutte Bluetooth-højtalere (eller headset), skal man gå til Indstillinger|Android 
indstillinger|Trådløs og netværk|Bluetooth og aktivere Bluetooth. 

1. Sæt Bluetooth-højtaleren i "parringstilstand" (se brugervejledningen til højtaleren). 
Tilgængelige enheder vises på en liste. 

2. Tryk på den enhed, du vil koble til, så kobles enheden og højtaleren sammen. 

Nu vil højtaleren fungere sammen med Memoplanner, f.eks. når der er alarmer. 

Næste gang, man tænder højtaleren og krydser af i Bluetooth, vil enhederne automatisk finde 
hinanden. 

Når man bruger Bluetooth-højtalere, kan det være nødvendigt at slukke for lyden på enheden 
for at ikke få ekko i afspilningen. 

Husk, at Bluetooth øger enhedens strømforbrug. 

 

6.9 Dato og tid 

Indstilling af dato, tid og tidszone sker via Indstillinger|Android indstillinger| 
System|Dato og tid. 

Det er bedst, hvis man bruger Automatisk dato og tid, hvilket betyder, at oplysninger om dato, 
tid og tidszone hentes automatisk via netværket. Så vises tiden altid korrekt, og man ved, at 
omstilling mellem sommer- og vintertid fungerer. 

Normalt er Automatisk dato og tid valgt, men hvis det ikke fungerer optimalt, kan man slå det 
fra. Så kan dato og tid indstilles manuelt. 

Tidszonen for Danmark skal være GMT+1:00 centraleuropæisk. 

 

6.10 Tastatur 

Man kan vælge mellem standardtastatur og Memoplanner-tastatur. 

Fordelen ved Memoplanner-tastaturet er, at det har store taster og talestøtte. 

Standardtastaturet har mindre taster, men giver ordforslag. 

Man vælger tastaturet i Indstillinger|Android indstillinger|Personlig|Sprog og 
input|Tastatur og inputmetoder|Aktuelt tastatur. Tryk på Vælg tastaturer for at kunne 
vælge andre tastaturer. Vælg derefter hvilket tastatur, der skal være det aktuelle tastatur. 

Man kan slukke for kliklyde på det indbyggede tastatur via Indstillinger| 
Android indstillinger|Personlig|Sprog og input|Tastatur og inputmetoder|Androids 
tastatur (AOSP)|Præferencer. Vælg om knaplyd skal være til eller fra. 
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6.11 Automatisk crash-rapportering 

Memoplanner har indbygget automatisk crash-rapportering. Hvis der går noget galt i 
applikationen, vises en fejlmeddelelse og samtidig sendes information om fejlen automatisk 
til udviklingsafdelingen. Der sendes ingen personlige oplysninger. Dette er til stor hjælp i 
arbejdet med at udvikle et stabilt og velfungerende program. 

Ved et eventuel crash vises en melding ”Memoplanner har stoppet handlingen”. Tryk på OK 
for at starte Memoplanner igen. 

Hvis man får flere crash, så kan det være en god idé at undersøge, om der er kommet nyere 
versioner af programmet. Se kapitel 9. Opdatering. 

 

6.12 Skype 

I Memoplanner er det muligt at tilslutte en Skype-kontakt til en aktivitet. På den måde kan 
man nemt ringe personer op direkte fra kalenderen. Det er også muligt at have Skype i 
menuen. 

Skype er præinstalleret på Memoplanner Large. For at kunne bruge Skype, skal brugeren 
have en Skype-konto. Hvis brugeren ikke har en Skype-konto, kan den oprettes direkte i 
appen. 

Man kan finde mere information om, hvordan Skype fungerer, i Brugervejledning 
Memoplanner. 

 

6.13 Tilføj billeder til Memoplanner 

Hvis man ønsker at bruge andre billeder, end dem man tager med det indbyggede kamera i 
Memoplanner, kan man gøre det på forskellige måde. Her beskrives tre måder: 

6.13.1 Overfør billeder via myAbilia 

Hvis billederne skal bruges i aktiviteter, lægger man dem lettest ind i billedarkivet i myAbilia. 
Man logger ind på myabilia.com som bruger eller støtteperson og lægger de ønskede billeder 
ind. 

6.13.2 Overfør billeder via USB-nøgle eller SD-kort 

1. Tilslut en USB-nøgle eller SD-kort med billeder til Memoplanner Large  
(se 3. Oversigt over apparatet). 

2. Åben filhåndtering i Memoplanner, gå til Indstillinger|Filbehandler og kopier de 
ønskede billeder til mappen DCIM. 

3. Nu bliver de nye billeder vist i "Mine fotos" i Memoplanner og kan bruges, når du 
opretter nye aktiviteter. 
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7. Hurtigindstillinger 

Fra Hurtigindstillinger kan man foretage en række simple enhedsindstillinger. 

 

 WiFi. Tænd/Sluk. Hvis der skal vælges WiFi-
netværk, se 6.7 . 

 Kliklyd. Tænd/Sluk. En karakteristisk lyd, når der 
trykkes klikbare områder på skærmen. 

 Roter skærm automatisk. Tænd/Sluk. Hvis skærmen 
skal kunne skifte mellem stående og liggende 
visning, når man vender enheden. 

 Volumen for Alarm. Alarmens volumen. 

 Volumen for media. Talestøttens volumen. 
Alarmen afspilles via medie, hvis du har valgt at 
afspille alarm via medielyde (eksterne højtalere). 

 Skærmens lysstyrke. 

 

8. Kamera 

Med det indbyggede kamera, kan du tage dine egne billeder, der kan bruges til at 
symbolisere forskellige aktiviteter eller til at tage billeder af mennesker. 

Når man starter Kamera, vises søgerbilledet. Det kan være stående eller liggende. For at 

tage et billede, skal man trykke på . Man zoomer ved at klemme to fingre sammen eller 
trække dem fra hinanden. 

Når billedet er taget, har man tre valg: 

 Tilbage, hvis billedet ikke blev godt, 
skal du trykke her for at tage et nyt 
billede. 

 Gem, gem billedet i "Mine fotos". 

 Luk, luk kameraet uden at gemme 
billedet. 

 

 

 

Tilbage Gem Luk 
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9. Opdatering 

I Indstillinger|System|Om Memoplanner vises 
programversion, enhedens ID og information om enheden. 

Via knappen Søg opdatering kan man finde ud af, om der 
findes nyere version af softwaren. 

Hvis ”Søg opdatering” giver besked om, at der er en 
nyere version tilgængelig, startes funktionen ”Opdater 
Memoplanner” automatisk, se kapitel 9.1 Opdater 
Memoplanner. 

Hvis man vælger ”Vis information om opdatering” 
kontrollerer Memoplanner om der findes en nyere 
version, samtidig med der bliver lavet backup, hver nat. 

En besked ”Der er en ny version af Memoplanner 
tilgængelig” bliver vist. Du kan derefter opdatere 
Memoplanner som beskrevet i kapitel 9.1 Opdater 
Memoplanner. 

Hvis derer en ny version av Memoplanner tilgængelig 
viser knappen Opdatering findes. 

 

9.1 Opdater Memoplanner 

Softwaren i Memoplanner udvikles løbende. Det gælder både retning af småfejl, fx bugs, og 
nye og forbedrede funktioner. Det er derfor en god idé, at opdatere softwaren med jævne 
mellemrum. 

Nedenfor beskrives, hvordan man opdaterer. 

1. Tryk på knappen Søg opdatering. 
2. Afvent på besked om, hvorvidt der findes en nyere version af programmet. 
3. Tryk på Download. 
4. Tryk på Installer når opdateringen er downloadet. 
5. Meddelelsen ”Erstat programmet” vises, tryk på OK. 
6. Tryk på Installer i beskeden ”Ønsker du at installere dette program?” 
7. Tryk på Hjem-knappen, når det sidste billede vises (andre billeder kan vises). 
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10. Gendannelse af Memoplanner Large 

10.1 Enkel gendannelse 

Enkel gendannelse er nok, når man bare skal rydde Memoplanner-appen for brugerdata fra 
brugeren og sætte den op til en ny bruger. 

Eventuelle kamerabillede, Google-konto og Android-indstillinger forbliver. 

Sådan gør du for at foretage en enkel gendannelse: 

1. Gå til Indstillinger|Android indstillinger|Enhed|Apps. Vælg Memoplanner og tryk 
på Ryd data. 

2. Tryk på Hjem-knappen. 

3. Så starter der en konfigurationsguide til Memoplanner. Følg instruktionerne i kapitel 
4.4 Opsæt enheden. Se også kapitel 4.5 Log ind med brugerkonto og 4.6 
Startopsætning. 

Memoplanner-licensen bliver automatisk koblet til den brugerkonto, der angives ved 
indlogning. 

 

10.2 Fuldstændig gendannelse 

Fuldstændig gendannelse indebærer fabriksgendannelse og geninstallering af Memoplanner. 

Dette vil være aktuelt, hvis Memoplanner skal udleveres til en ny bruger og enheden først 
skal ryddes helt for eventuelle kamerabilleder, Google-konto mm. 

Kuponen med licensnøgle skal være tilgængelig. 

 

En fuldstændig gendannelse indgår i Systemgendannelse og Memoplanner-
konfiguration. 

 

Sådan gør du for at foretage en Systemgendannelse: 

1. Gå til Indstillinger|Android indstillinger|Personlig|Sikkerhedskopiering/nulstilling 
og vælg "Gendannelse af fabriksdata". Tryk på Nulstil tablet. 

2. Gendannelsen tager et par minutter, og så genstarter enheden. 

3. Der kommer en besked om, at der skal gives en Memoplanner-licens. Indtast den 
licensnøgle, der står på værdibeviset. 

4. Tryk på Næste. 

5. Så starter der en konfigurationsguide til Memoplanner. 

6. Gå til Android-indstillinger ved at trykke på tandhjulet oppe i højre hjørne i 
konfigurationsvinduet. 

7. Gå til Android Settings|Language & Input. Gå til Language og vælg "Dansk". 

8. Tryk så på Hjem-knappen. 

 

Her er en beskrivelse af Memoplanner-konfiguration: 

9. Så starter der en konfigurationsguide til Memoplanner. Følg instruktionerne i kapitel 4.4 
Opsæt enheden. Se også kapitel 4.5 Log ind med brugerkonto og 4.6 Startopsætning. 
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11. Installer Memoplanner på telefonen 

Dette kapitel beskriver, hvordan du installerer Memoplanner på en Android-baseret 
smartphone. Det kan se lidt forskelligt ud afhængigt af enheden, men trinene er altid de 
samme. 

11.1 Systemkrav 

Memoplanner kan installeres på enheder, der som minimum har Android version 4.1. Det 
kræver mindst 150 MB ledig plads på den hukommelse, hvor Memoplanner skal installeres 
(for at kunne installere mindst en stemme). 

 

11.2 Tilslut enheden til internettet 

Sørg for, at enheden har adgang til internettet, helst via WiFi. 

 

11.3 Download installationsfilen Memoplanner.apk 

Åben enhedens browser, indtast adressen download.myabilia.com og tryk på <Enter> Tryk 
herefter på knappen med MEMOplanner. Så hentes Memoplanner.apk, hvilket kan ses i 
statusvinduet. (Der kan forekomme en advarselsmeddelelse om filhentningen, der i så fald 
skal tillades, for at man kan fortsætte.) 

Træk statuslisten ned, når downloaden er færdig og tryk på Memoplanner.apk. 

 

11.4 Godkend ”Ukendte kilder” 

Hvis der kommer en meddelelse om, at "Installationen er blokeret", skal man gå til Androids 
indstillinger og afkrydse "Ukendte kilder" for at tillade installation fra andre kilder end Play 
Butik. ("Ukendte kilder" findes ofte under sikkerhedsindstillingerne.) 

 

11.5 Installer Memoplanner.apk 

Følg instrukserne som vises for at installere Memoplanner. Vent til installationen er færdig. 
Tryk på Hjem-knappen og gå videre til 11.6 Vælg hjemmeskærm. 

 

11.6 Vælg hjemmeskærm 

Ved at trykke på Hjem-knappen bliver man vidst et vindue, hvor man kan vælge, hvilken 
hjemmeskærm man fremover får frem, når man trykker Hjem-knappen. 

Vælg anden hjemmeskærm og Altid, hvis Memoplanner skal være en "app" på enheden. 

Vælg Memoplanner og Altid, hvis Memoplanner skal være den primære "app" på enheden. 

Hjemmeskærmen kan ændres senere via Android-indstillingerne. 

 

11.7 Opsætning af Memoplanner 

Der er en konfigurationsguide, hvor man kan ændre i enhedens indstillinger, se 4.4 Opsæt 
enheden og 4.5 Log ind med brugerkonto. 

http://download.myabilia.com/
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12. Rengøring 

Inden rengøring skal alle kabler tages ud, og Memoplanner skal slukkes. Rengøres med en 
blød klud, der fugtes let med vand. Anvend ikke flydende eller aerosolbaserede 
rengøringsmidler, som kan indeholde brændbare stoffer. 
 

 

13. Sikkerhed og ansvar 

Abilia AB har udviklet risikoanalyser for produkter i forbindelse med NS-EN 14971. 

Ved idrifttagelse og daglig anvendelse af produktet er det altid vigtigt at tænke på 
sikkerheden. Det er ikke muligt i en brugervejledning at beskrive alle de måder, man ikke må 
anvende produktet på. Hvis du er usikker på, om du har indstillet produktet korrekt eller har 
taget det korrekt i brug, anbefaler vi, at du tager kontakt til din leverandør. 

Abilia AB er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tab, som følger af 
fejlanvendelse, mangel på opfølgning, forkert indstilling, forkert tilslutning eller lignende. 
Abilia ABs økonomiske ansvar er i alle tilfælde begrænset til værdien af produktet selv. 
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14. Tekniske data 

14.1 Medfølgende artikler 

Art.nr   Antal 

 Memoplanner Androidbaseret tablet, Xoro 2404. 1 stk. 

 
Strømadapter 
inklusive kabel 

 1 stk. 

462866 Vægbeslag  1 stk. 

 Værdibevis Med licensnøgle 1 stk. 

980362 Abilia- pudseklud  1 stk. 

 Brugervejledninger Håndbog Memoplanner Large (dette dokument), 
Brugervejledning Memoplanner,  
Hurtigguide Memoplanner;  
Opstart af Memoplanner 

4 stk. 

For tilbehør, se www.aabentoft.dk / www.abilia.com. 

 

14.2 Tekniske data Xoro 2404 

Lydudgang: 3,5 mm 

Strømadapter: 12 V, 4 A DC 

Kamera: På fronten, 2 megapixel 

Skærm: 24 tommer 

Androidversion: 5.1 

Mål (H × B × D): 596 × 363 × 44 mm 

Vægt: 4,6 kg 

Anvendelsesområde: Indendørs 0 til 40° C 

Porte: SD-kort, USB, mini USB, Ethernet. 

 

14.3 Genbrug af elektronikaffald 

Produktet indeholder elektronik, som skal genbruges efter produktets levetid. 
Det indleveres på en genbrugsstation som elektronikaffald. 

 

  

http://www.aabentoft.dk/
http://www.abilia.com/
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