Brukerveiledning:
Oppsett (konfigurering) av nettbrett og
tilkopling av brukerkonto
Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget
med utgangspunkt i Lenovo Yoga.
Ta deg god tid, følg veiledningen og ha passordet (sikkerhetsnøkkelen) til trådløst nettverk
eller simkoden tilgjengelig.
1. SKRU PÅ
For å skru på nettbrettet holder du På-knappen inne lenge nok til at Lenovo-logoen kommer
til syne på skjermen. Vent.
Trykk på pilen og godta.
NB: Dersom du skal sette opp et nettbrett som er brukt tidligere må du slette all informasjon
på brettet først. Du kan lese mer om dette på siste side.
2. VELG SPRÅKREGION OG TIDSSONE
Det første valget du får, gjelder land/språk og valg av tidssone.



Velg "Norsk bokmål"
Velg riktig tidssone for det stedet hvor nettbrettet skal stå (f. eks. "Oslo (GMT+2.00)")

Tips: Dersom brukeren av nettbrettet ønsker et annet språk på nettbrettet sitt velger du det
språket brukeren vil ha. Memas er foreløpig tilgjengelig på norsk, tysk, engelsk og dansk.
3. LENOVO LISENSAVTALE
Velg "Godta".
Tips: Dersom skjermen blir svart underveis, trykk på "PÅ-knappen" for å fortsette.

4. KOPLE TIL TRÅDLØS NETTVERKFPRBINDELSE
Det neste valget vil være å kople til WIFI (trådløst internett) eller å taste inn simkode. Her må
du følge instruksjonene på skjermen.
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Tips: Dersom du får meldingen "Finner ikke Sim-kort" og det er trådløst nett du skal kople til,
kan du velge "Hopp over".
Dersom du får problemer med å kople til nettet, kan det ha følgende årsaker:
Problem: Trådløst nettverk
Får ikke kontakt med nettet

Mulig årsak
Signalene fra routeren er for
svake
Du har tastet feil passord

Løsningsforslag
Gå nærmere routeren og forsøk
igjen
Velg "Vis passord" og forsøk
igjen

Sjekk om ledningen til routeren
står i og at routeren er slått på

Dersom problemet ikke løser seg må du kontakte leverandøren av internettjenesten.
For problemer med tilkopling av simkort: kontakt leverandøren av simkortet/teletjenesten.
5. OPPRETTE GOOGLE-KONTO (E-POST)
For å kunne laste ned Memas må nettbrettet være koplet til en Google-konto. Du kan enten
bruke en konto du har fra før, eller opprette en ny konto. Vi anbefaler at du oppretter en ny
konto som bare skal brukes til å legge inn informasjon som tilhører nettbrettet.
Tips: For å finne Innstillinger drar du fingeren mot venstre over nettbrettet.







Velg "Innstillinger".
Velg "Legg til konto".
Velg "Google".
Velg "Ny" dersom du skal opprette en ny konto.
Legg inn navnet på den som skal bruke nettbrettet.
Velg kontonavn og passord for Google-kontoen.

Tips: Det vil være lurt å velge navnet til brukeren av nettbrettet, siden det er brukerens
avtaler som skal legges inn. Dersom du får beskjed om at kontonavnet ikke er tilgjengelig,
betyr dette at noen allerede har tatt kontonavnet/e-postadressen. Da kan du for eksempel
legge til et nummer eller andre bokstaver etter navnet: kari.olsen100@gmail.com, når du
velger kontonavn.
Viktig: Ta vare på kontonavnet og passordet, du vil trenge disse når du har logget inn på
brukerkontoen.
Du vil få spørsmål om å godta Googles vilkår, dette skal du godta, men du trenger ikke å
godta nyheter og tilbud fra Google play.
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Gjenopprettingsadresse. Tips: Velg din egen e-postadresse som gjenopprettingsadresse.
Dette behøver ikke være en Google-konto.
Sikkerhetsspørsmål. Tips: Hold brettet på høykant når du velger sikkerhetsspørsmål. Da vil
valgene ikke blir skjult av tastaturet når du skal skrive inn ditt valg.
Disse valgene trenger du ikke å godta for at Memas skal virke som det skal:





Du trenger ikke å være med i Google+.
Det er ikke nødvendig å legge inn kredittinformasjon eller godta "Aktivering av kjøp".
Du trenger ikke å aktivere sikkerhetskopi.
Du trenger ikke aktivere Google posisjonstjeneste.
6. TILPASSING GOOGLEKALENDERE

For å slippe å få varsler som ikke er relevante for Memas, er det mulig å ta vekk en del
synkroniseringsalternativer.





Velg "Innstillinger"
Velg "Google"
Trykk på kontonavnet
Fjern alle valg unntatt "Appdata" og "Kalender"
7. FJERNE FUNKSJONEN "LÅSING AV SKJERM"

Viktig: For å sikre at Memas alltid kommer tilbake i visningsmodus uten at brukeren av
nettbrettet må gjøre noe aktivt, bør man fjerne låsefunksjonen på nettbrettet.





Velg "Innstillinger".
Velg "Sikkerhet".
Velg "Skjermlås".
Velg "Ingen".

Trykk på symbolet som ligner et hus nederst på skjermen for å komme tilbake til hovedskjermen.
8. TILPASSING AV HOVEDSKJERMEN
Dette er den siden på nettbrettet man kommer til dersom man trykker på symbolet som
ligner på et hus nederst på nettbrettet.
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Du vil få en del valg for hvordan hovedskjermen skal se ut, og det vil ligge mange symboler
der når du åpner den første gang. Du trenger bare to symboler for å administrere Memas:
"Play Butikk" og "Innstillinger".
Tips: For å holde best mulig oversikt kan det være lurt å erstatte symbolene på menylinjen
nederst på skjermen med "Play Butikk" og "Innstillinger". Disse vil da alltid være synlige
uavhengig av hvilken skjerm du er på.
9. LASTE NED MEMAS
Velg "Play Butikk".
Trykk deretter på forstørrelsesglasset øverst i høyre hjørne skriv "Memas" og trykk på
linjeskift eller forstørrelsesglass.
For å klargjøre programmet, følger du følgende trinn:





Trykk på Memas-symbolet.
Velg "Installer".
Velg "Godta".
Velg "Åpne".

Du er nå klar til å kople nettbrettet til Memas-kontoen. Dersom du ikke allerede har gjort
dette må du gå til www.mylifeproducts.no og velge "Kjøp" for å opprette konto og registrere
deg.
Tips: Legg Memas-ikonet på menylinjen nederst, sammen med "Innstillinger" og "Playbutikk".
10. KOPLE TIL KONTO
(Informasjonen i punkt 10 står også på pårørendes nettsted når du har logget inn.)
For å kople nettbrettet og Memas-kontoen må du åpne nettsiden www.adminweb.no
(pårørendes nettsted) i en nettleser, og logge inn med det brukernavnet og passordet du
valgte da du bestilte Memas.
Velg "Lag kode for kopling mot nettbrett". Du vil da få en kode på 5 store bokstaver på
skjermen.
Gå tilbake til nettbrettet og velg "Kople til konto" og skriv inn koden du fikk oppgitt.
Velg "Kople til". På nettbrettet skal du nå kunne se hvilke personer som er knyttet til den
aktuelle kontoen.
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Da er nettbrettet klart for bruk av Memas. Gå tilbake til pårørendes nettsted på
datamaskinen og velg "Brukere av kontoen" og kontroller at opplysningene er korrekte.
Når du har sjekket opplysningene går du til "Tilpassing av nettbrettet" på pårørendes
nettsted for å velge funksjoner og legge inn avtaler, bilder og huskelapper.

Lykke til!

Viktig: Brukte nettbrett.
Dersom du skal sette opp et nettbrett som er brukt tidligere må du slette all informasjon på
brettet først. Da bruker du følgende fremgangsmåte:






Velg "Innstillinger"
Velg "Sikkerhetskopier/tilbakestilling"
Velg "Fabrikkinnstillinger" (evt. "Nullstill til fabrikkinnstillinger")
Trykk på "Tilbakestill nettbrett"
Trykk på "Fjern alt" (evt. "Slett alt")

Nettbrettet vil automatisk slå seg av og på igjen og du kan fortsette til punkt 2.
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