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MemoAssist 
BRUKSANVISNING 

 

MemoAssist, den og enkle bilde og lyd basert kalender som er designet til mennesker med særlige 

behov. 

 

 

 

Funksjoner 
 

 

Dagsplan 2 

Opprette nye hendelser 3 

Redigere eksisterende hendelser 4 

Ukeplan Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Visning av hendelser 6 

Innstillinger 7 
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Dagsplan 
 

 

     Trykk på hendelse for å 

se alle detaljer  

Trykk her for å gå til en   

hvilken som helst dag 

Opprette nye hendelser 

ved å trykke her 

     Trykk her for å 

gå til neste dag 

På Dagplanen viser dagens hendelser. Planen er delt inn i morgen, dag og 

kveld seksjoner. En tidslinje på venstre side viser hvor langt man er på dagen.  
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Opprette nye hendelser 

 

Klikk på den runde røde ring med et hvitt kryss og Velg "Nytt Punkt". 

  

  

 Trykk Her for å 

velge et bilde 

  Trykk Her for å 

spille inn en 

lydmelding 

 Angi starttid og evt 

varighet. 

En hendelse må ha minst et starttidspunkt. I tillegg kan hendelsen bestå av 

følgende valgfrie elementer: et bilde, en innspilt lyd, en tittel, en varighet, 

en repetisjon, en beskrivelse, en veiledning eller en alarm lyd. 

   Trykk Her når du 

er ferdig 
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 Redigere eksisterende Hendelser 

 
  

Trykk og Hold fingeren 1-2 sekunder på hendelsen du ønsker å redigere. 

Deretter vises "Rediger"-knappen, som du må trykke for å redigere 

hendelsen. 
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Ukeplan 

 
   

   Trykk på arrangementet for 

å se alle detaljer 

Trykk Her for en gå 

direkte til ukedag 

Trykk her for å 

opprette en ny hendelse 

På ukeplanen er alle hendelser som er opprettet med "Vis Uke» under rød 

knapp med plusstegn. Hvis du vil skjule bestemte hendelser i den ukentlige 

tidsplanen, fjerner du haken "Ukeplanen" når du redigerer hendelsen.  

Trykk Her for å gå 

en til vilkårlig uke 
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Visning av hendelser 
 

 

 

 Trykk her for å gå 

tilbake 

Når en hendelse starter, vil Memoassist automatisk gå til 

hendelsesvisningen. Memoassist vil prøve å minne deg om hendelsen til du 

merker det som utført. 

Trykk her for å 

markere hendelsen 

som utført. 

Viser hvor lang tid som 

gjenstår for hendelsen 
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Innstillinger 

 

 

 

Mine symboler 
Under ‘Mine Symboler’ kan du holde og organisere dine egne symboler og bilder i MemoAssist. Du 

kan gi navn til dine symboler ved å holde fingeren på symbolet i 1-2 sekunder og deretter velge 

rediger. Med søk du kan enkelt finne tilbake ønsket bilde. Symboler du ikke lengre bruker kan fjernes 

med funksjonen “Fjern’. 

 

 

Utseende 
Under menupunktet "Utseende” kan du tilpasse MemoAssists utseende. Sett dine egne farger for uke, 

velg mellom digital eller analog klokke og velg mellom forskjellige utseender av MemoAssist. Du kan 

også her velge timer på hendelsen og tidsintervall. 

 

 

Alarm 
Under punktet ‘Alarmer’ kan du tilpasse MemoAssists Alarmer. For en periode, ønsker du ikke å motta 

alarmer, for eksempel fordi du skal på ferie, så slå av alarmer her. Du kan også endre hvor ofte 

alarmer skal gjentas, samt hvilken standard-lyd du vil bruke når du opprette nye hendelser. 

 

Maler 
Under punktet «Maler» kan du tilpasse MemoAssists Maler. Du kan opprette en-dagers hendelser og 

enkelt gjenbruke dem på andre dager. F.eks.helligdager eller andre spesielle dager. 

 

 

 

Poeng system 
Slå på poengsystemet for å motivere brukeren av kalenderen, og opptjene “stjerner” når hendelser 

markeres som utført. Man får poeng for hvert punkt som markeres som utført. Jo nærmere det 

fastsatte tidspunktet som hendelsen utføres, desto flere poeng får man. 

 

Premier 
Opprett en «premie» som brukeren kan forsøke å oppnå ved å markere hendelsen som utført. En 

«premie» består av et bilde av det som brukeren oppnår, samt en kort beskrivelse. En «premie» 

tilknyttes de hendelser som utløser et trinn av «premien». 

 

Manuel Timer 
Slå på denne funksjonen for å selv kunne starte hendelses-timeren i stedet for at de starter 

automatisk. Du starter hendelses-timeren ved å trykke på den.  

 

 

Betjeningsfri 
Aktiver Betjeningsfri for å stille inn MemoAssist slik at den ikke krever noen betjening av brukeren. Det 

betyr blant annet at man ikke trenger å markere et punkt som fullført og at påminnelser kun gjøres èn 

gang.  
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Beacons 
Slå for funksjonen «Beacons» for å gjøre det mulig å kjøre lokasjonsbestemte guider. Ved hjelp av en 

liten fysisk sender (Beacon), kan MemoAssist vise nøyaktig hvor man er plassert. Når MemoAssist er i 

nærheten av senderen, så kan MemoAssist vise en bestemt guide. Dette kan brukes for eksempel for 

å vise en «kveldsrutine» på badet, automatisk når MemoAssist-brukeren er på badet.  

 

 

Fjernstyring 
MemoAssist kan fjernstyres av App'en MemoRemote som er i AppStore. Med MemoRemote kan andre 

se innholdet fra MemoAssist, nøyaktig som du selv ser det, og følge med på om hendelser blir utført og 

evt. opprette hendelser for deg. De kan også få informasjon hvis du glemmer valgte hendelser.  

 

For å aktiverer fjernkontrollen, må du kontrollere at Ipad/Iphone benytter iCloud - som er en gratis 

tjeneste fra Apple, innebygd og for Ipad/Iphone. Du kan se under Ipads Innstillinger om du allerede har 

slått på iCloud. 

 

Når iCloud er påslått på Ipad, kan du aktivere fjernstyring under Innstillinger I MemoAssist.  

 

Hos brukeren av MemoAssist: 

1) Slå for fjernstyring i Innstillinger i MemoAssist (Må lyse grønt) 

2) Klikk på legg personer (blå penn) 

3) Velg hvordan du vil sende invitasjon for å fjernstyre MemoAssist 

4) Sende Invitasjon til den bruker som skal kunne fjernstyre deg. Brukeren må ha en iCloud-konto og 

du en bruker for MemoAssist. 

 

Hos den brukeren som skal fjernstyres: 

1) Slett alle kopier av MemoAssist fra den enheten du må bruke for å fjernstyre med 

2) Laste ned App'en MemoRemote fra Appstore 

3) Klikk lenken/koblingen i meldingen du får fra MemoAssist brukeren. 

 

MemoRemote åpner nå automatisk og legger tiil brukeren. Du vil kunne se brukerens navn i listen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/dk/app/memoremote/id710375913?l=da&mt=8

