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1. Inleiding 
MEMOplanner is een digitale kalender en agenda die in het dagelijks leven als cognitieve 
ondersteuning kan fungeren. 
MEMOplanner is ontwikkeld voor mensen die op een visueel inzichtelijke manier 
ondersteuning met tijd en planning nodig hebben. 
MEMOplanner biedt u de volgende voordelen: 

• Eenvoudig te begrijpen overzicht van de dag, week en maand 

• Hulp om de tijd op de dag bij te houden 

• Tijd wordt op een eenvoudige manier weergegeven 

• Duidelijke, persoonlijke herinneringen 
MEMOplanner kan in grote mate worden aangepast aan wat de gebruiker nodig heeft en 
wat hij of zij wel en niet kan. U kunt uw eigen afbeeldingen gebruiken of gebruik maken 
van de afbeeldingen in MEMOplanner. U kunt selecteren welke functies de gebruiker ter 
beschikking heeft. 
Via de webservice myAbilia kunnen ondersteuningspersonen op afstand hulp bieden met 
uw MEMOplanner. 
Om extra ondersteuning te krijgen, kunt u MEMOplanner installeren op een Android-
smartphone. Op die manier ontvangt u zelfs herinneringen als u uw MEMOplanner niet in 
de buurt heeft. Raadpleeg hiervoor de instructies in het Handboek. 
In deze gebruikershandleiding wordt de app MEMOplanner 3 beschreven, die op 
verscheidene MEMOplanner-modellen wordt meegeleverd. Functionaliteit die specifiek is 
voor bepaalde modellen, wordt hier niet beschreven. Die informatie vindt u in het 
Handboek van het desbetreffende model. 

1.1 myAbilia 
myAbilia is een webservice voor MEMOplanner en andere producten van Abilia. 
Met myAbilia kunt u: 

• De agenda, de checklists en het afbeeldingenarchief beheren op een computer 

• Ondersteuningspersonen selecteren die via internet bijvoorbeeld herinneringen 
kunnen toevoegen of bewerken 

U heeft een gebruikersaccount voor myAbilia nodig om MEMOplanner te kunnen 
gebruiken. Het is echter niet verplicht om de webservice te gebruiken of om uw apparaat 
te verbinden met internet (behalve wanneer u inlogt). 

1.2 Afbeeldingenarchief in MEMOplanner 
In myAbilia staan de volgende afbeeldingenbronnen die kunnen worden toegevoegd aan 
MEMOplanner: 

• Handi-afbeeldingen. Circa 160 afbeeldingen die zijn gemaakt door de eenheid AIR 
van de afdeling psychiatrie van het Universitair Ziekenhuis Sahlgrenska in 
Göteborg. De afbeeldingenbron is in 2014 aangevuld door de illustrator Andreas 
Högberg. 

• Rolltalk-afbeeldingen. Circa 60 afbeeldingen uit de afbeeldingenbron van het 
communicatiehulpmiddel Rolltalk. 

• Smileys. 20 smileys zijn speciaal ontwikkeld voor Handi. 
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• Standaardafbeeldingen. 84 pictogrammen en PCS-afbeeldingen. 

Via myAbilia kunt u het afbeeldingenarchief aanpassen. Voeg bijvoorbeeld uw eigen foto's 
toe of kies extra afbeeldingen uit de afbeeldingenbronnen van myAbilia. 

1.3 Spraakondersteuning in MEMOplanner 
In MEMOplanner is spraakondersteuning ingebouwd. Dit houdt in dat als u een functie in 
het programma 1½ seconde ingedrukt houdt, de functie wordt voorgelezen door middel 
van spraaksynthese. U kunt bijvoorbeeld de klok ingedrukt houden zodat de tijd wordt 
voorgelezen, of u kunt op een activiteit drukken om te horen hoe deze heet en wanneer 
deze begint. 
U kunt instellen of u spraakondersteuning wilt gebruiken en zo ja, welke spraaksynthese 
moet worden gebruikt. Dit wordt ingesteld via Instellingen. Zie hoofdstuk 4.6.2 
Spraakondersteuning. 

1.4 Typen activiteiten in MEMOplanner 
Er zijn verschillende typen activiteiten in MEMOplanner en ze hebben verschillende 
kenmerken. De verschillende typen worden in dit hoofdstuk beschreven. 
Geplande activiteiten Geplande activiteiten hebben altijd een begintijd, maar niet altijd een 

eindtijd. 
Als de activiteit een eindtijd heeft, wordt voor de activiteit een periode 
weergegeven in de tijdlijn, zodat de tijd visueel wordt gemaakt. 
In de lijstweergave worden de begintijd en eindtijd weergegeven in 
duidelijke tekst. 

Geplande activiteiten 
aan de linker- of 
rechterzijde 

De activiteiten kunnen worden gecategoriseerd in activiteiten die in de 
agenda links of rechts worden weergegeven. Op deze manier kan 
onderscheid worden gemaakt tussen verschillende doeleinden. 

Geplande activiteiten 
met herinnering 

Voor geplande activiteiten kunt u een of meer herinneringen ontvangen 
voordat ze beginnen. 
In de lijstweergave worden de herinneringen weergegeven in duidelijke 
tekst. 

Geplande activiteiten 
met alarm 

Wanneer geplande activiteiten beginnen of eindigen, wordt doorgaans 
een alarm met geluid en/of trilling (als het apparaat een trilfunctie heeft) 
geactiveerd. U kunt ook instellen dat er een alarm stil wordt geactiveerd 
of dat er helemaal geen alarm is. 
Ook is het mogelijk om gesproken berichten op te nemen die worden 
afgespeeld wanneer de activiteit begint en/of eindigt. 

Activiteiten voor de 
hele dag 

Activiteiten voor de hele dag hebben geen begintijd. In de dagkalender, 
weekkalender en maandkalender worden ze weergegeven in het veld 
'Hele dag'. Ze worden gebruikt voor speciale gebeurtenissen, zoals 
verjaardagen, die u duidelijk wilt kunnen zien op de maandkalender. 

Afvinkbare 
activiteiten 

Als u een herinnering wilt ontvangen als een activiteit niet is voltooid en u 
duidelijk wilt zien of u de activiteit al heft afgerond, kunt u deze 
afvinkbaar maken. 
In de lijstweergave ziet u of de activiteit wel of niet is afgevinkt. 
In de tijdlijn ziet u alleen een vinkje als de activiteit is afgevinkt. 

Activiteiten met extra 
informatie 

U kunt aan een activiteit extra informatie koppelen, namelijk een checklist 
of een Skype-contact (als Skype is geïnstalleerd). 
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Een checklist kan handig zijn als u een activiteit wilt opdelen in kleinere 
stappen of deeltaken, zoals ochtendroutines of takenlijsten. De checklist 
wordt rechtstreeks in de activiteit gemaakt. Ook kunt u kant-en-klare 
checklists gebruiken die u hebt gemaakt via myAbilia. 
Het kan handig zijn om Skype-contacten toe te voegen als u wilt praten 
of overleggen met de mensen die u selecteert. Als MEMOplanner 
bijvoorbeeld wordt gebruikt als hulpmiddel in huis, kunnen 
nachtverpleegkundigen hulp bieden met een videochat, zodat ze niet 
hoeven langs te komen. 

Terugkerende 
activiteiten 

Activiteiten kunnen wekelijks worden herhaald (op een of meer 
weekdagen), om de week, maandelijks (op een of meer data) of jaarlijks. 

Standaardactiviteiten Met een 'standaardactiviteit' wordt een vooraf ingestelde activiteit 
bedoeld die u als nieuwe activiteit kunt toevoegen. Aan een 
standaardactiviteit kunt u onder meer een naam, afbeelding, checklist en 
herinnering toevoegen. 
Standaardactiviteiten maken het eenvoudiger om nieuwe activiteiten toe 
te voegen. 
Standaardactiviteiten maakt u via myAbilia. 

Standaardtimers Met een 'standaardtimer' wordt een vooraf ingestelde timer bedoeld met 
een afbeelding en/of naam en een tijd. In de lijst worden standaardtimers 
weergegeven met hun naam en mogelijk met hun symbool. 
Met standaardtimers wordt het makkelijker om af te tellen. 
Standaardtimers maakt u in de instellingenmodus van MEMOplanner of 
via myAbilia. 

1.5 Het kwartierprincipe 
Met het 'kwartierprincipe' wordt de cognitieve ondersteuning van 
het kwartierhorloge bedoeld. 
Het kwartierhorloge laat zien hoelang het nog duurt tot een 
bepaalde gebeurtenis begint of eindigt. Dit wordt aangeduid met 
stippen. Elke stip staat voor 15 minuten, oftewel een kwartier. 
Om het kwartierhorloge te begrijpen, bedenkt u eens wat het 
inhoudt om te bepalen hoeveel tijd u heeft. Normaliter doet u het 
volgende: 

 

1. Op de wijzerplaat het huidige tijdstip aflezen: bijvoorbeeld kwart over één. 
2. Bedenken hoe laat de gebeurtenis is: bijvoorbeeld om twee uur. 
3. De tijden van elkaar aftrekken om te bereken hoeveel tijd er resteert: 45 minuten. 
4. Proberen te beseffen hoelang de resterende tijd nou eigenlijk is. Ga na hoe u '45 

minuten' meestal ervaart: wat kunt u allemaal doen in die tijd? 
Veel mensen met een cognitieve stoornis leren klokkijken (punt 1). Vaak weten ze ook nog 
op welke tijd ze wachten (punt 2). Het kan echter lastig zijn om het tijdsverschil (punt 3) uit 
te rekenen en om te beseffen wat die resterende tijd nou eigenlijk inhoudt (punt 4). 
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De cognitieve ondersteuning van het kwartierhorloge zorgt ervoor dat het aftrekken 
van de tijd (punt 3) voor u wordt gedaan en dat de resterende tijd in de vorm van 
verticale stippen wordt weergegeven. 
Een kolom zwarte stippen geeft een duidelijk visueel beeld. Iedereen kan begrijpen 
dat een lange kolom stippen een langere tijd weergeeft dan een korte kolom, en dat 
wanneer er een stip verdwijnt, er minder tijd resteert. 
De stippen zijn ook eenvoudig te vertalen in dagelijkse getallen. Eén stip is een 
kwartier, twee stippen een halfuur en vier stippen een uur. 
Veel mensen blijken baat te hebben bij dit concept, waardoor ze hun begrip van tijd 
(punt 4) kunnen ontwikkelen. 

 

2. De agenda 
De agenda vormt het hart van MEMOplanner. Hij biedt u een overzicht van de dag, week 
en maand. Ook ziet u duidelijk hoe laat het is. U ontvangt een herinnering zodra er iets 
gaat beginnen of eindigen. Bovendien kunt u makkelijker onthouden of u bepaalde taken 
hebt uitgevoerd. 
 

2.1 Dagkalender 
In de dagkalender worden de activiteiten van de dag weergegeven in de vorm van één 
tijdlijn, twee tijdlijnen of een lijst. Voor 's avonds en 's nachts is er een speciale 
nachtweergave. 
U kunt instellen hoe de dagkalender eruitziet. Zie hoofdstuk 4.1 Kalender. 

2.1.1 Dagkalender met tijdlijn 

 

Helemaal bovenaan wordt informatie over de 
dag en tijd weergegeven. Ook kunt u bladeren 
tussen de dagen. 
De activiteiten worden weergegeven in een 
tijdlijn. De activiteiten kunnen worden 
gecategoriseerd in activiteiten die in de tijdlijn 
links of rechts worden weergegeven. Zie 
hoofdstuk 2.1.6 Linker- en rechterzijde. 
Als er geen categorieën worden gebruikt, wordt 
de tijdlijn aan de rechterzijde getoond. 
De tijdlijn geeft aan uit hoeveel stippen een 
activiteit bestaat. 
Dagen en activiteiten die zijn geweest, worden 
doorgekruist. Bij voltooide afvinkbare activiteiten 
staat een vinkje. 
De lengte en het formaat van de tijdlijn kunnen 
worden aangepast. Zie hoofdstuk 2.1.7 Menu 
Scherm. Ook kunt u hier overschakelen naar de 
lijstweergave. 
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Als de tijdlijn niet helemaal op het scherm past, 
worden de symbolen   weergegeven en 
kunt u naar boven en beneden vegen. 
Als niet alle activiteiten zichtbaar zijn, kunt u 
naar links/rechts vegen om alle activiteiten te 
zien. 

Als u een activiteit wilt uitvergroten, drukt u erop om de activiteitsweergave te openen. Zie 
hoofdstuk 2.4 Activiteitsweergave. 
Onderin kunt u schakelen tussen de verschillende kalenders en agenda's. Ook kunt u hier 
via het menu een nieuwe activiteit toevoegen of doorgaan met andere functies. 

2.1.2 Dagkalender met twee tijdlijnen 

 

Helemaal bovenaan wordt informatie over de 
dag en tijd weergegeven. Ook kunt u hier 
bladeren tussen de dagen. 
De tijdlijn wordt in twee delen weergegeven. De 
dag staat links en de nacht rechts. 
De activiteiten worden weergegeven in een 
tijdlijn. De activiteiten kunnen worden 
gecategoriseerd in activiteiten die in de tijdlijn 
links of rechts worden weergegeven. Zie 
hoofdstuk 2.1.6 Linker- en rechterzijde. 
De tijdlijn geeft aan uit hoeveel stippen een 
activiteit bestaat. 
Dagen en activiteiten die zijn geweest, worden 
doorgekruist. Bij voltooide afvinkbare activiteiten 
staat een vinkje. 
De lengte en het formaat van de tijdlijn kunnen 
worden aangepast. Zie hoofdstuk 2.1.7 Menu 
Scherm. Ook kunt u hier overschakelen naar de 
lijstweergave. 
Als u een activiteit wilt uitvergroten, drukt u erop 
om de activiteitsweergave te openen. Zie 
hoofdstuk 2.4 Activiteitsweergave. 

Onderin kunt u schakelen tussen de verschillende kalenders en agenda's. Ook kunt u hier 
via het menu een nieuwe activiteit toevoegen of doorgaan met andere functies. 
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2.1.3 Dagkalender met lijstweergave 

 

Helemaal bovenaan wordt informatie over de dag 
en tijd weergegeven. Ook kunt u hier bladeren 
tussen de dagen. 
De activiteiten staan in een lijst waarin de 
eerstvolgende activiteit als eerste wordt 
weergegeven. De activiteiten kunnen worden 
gecategoriseerd in activiteiten die links of rechts 
worden weergegeven. Zie hoofdstuk 2.1.6 
Linker- en rechterzijde. 
Ook kunt u voor elke activiteit zien hoe het alarm 
wordt geactiveerd, of er een herinnering is 
ingesteld en of de activiteit moet worden 
afgevinkt. 
Dagen en activiteiten die zijn geweest, worden 
doorgekruist. Bij voltooide afvinkbare activiteiten 
staat een vinkje. 
U kunt de weergave wijzigen in een tijdlijn. Zie 
hoofdstuk 2.1.7 Menu Scherm. 
Als de lijst niet helemaal op het scherm past, 
worden de symbolen   weergegeven en 
kunt u naar boven en beneden vegen. 
Als u een activiteit wilt uitvergroten, drukt u erop 
om de activiteitsweergave te openen. Zie 
hoofdstuk 2.4 Activiteitsweergave. 

Onderin kunt u schakelen tussen de verschillende kalenders en agenda's. Ook kunt u hier 
via het menu een nieuwe activiteit toevoegen of doorgaan met andere functies. 
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2.1.4 Nachtagenda 

 

's Nachts is het scherm donker. 
Helemaal bovenaan wordt informatie over de 
nacht, datum en tijd weergegeven. 
Alleen de activiteiten in de nacht worden 
weergegeven, dus geen activiteiten in de 
ochtend. 
Als u naar de volgende dag bladert, worden de 
activiteiten van de ochtend getoond. 

2.1.5 Het veld Hele dag 
Activiteiten die aan de dag zijn toegewezen, kunnen bovenaan de pagina worden 
weergegeven in het veld Hele dag. 

 

Als u een activiteit wilt uitvergroten, drukt u erop 
om de activiteitsweergave te openen. Zie 
hoofdstuk 2.4 Activiteitsweergave. 

Als er meerdere activiteiten voor de hele dag zijn, wordt in het veld een plusteken 
weergegeven. Als u op het veld drukt, wordt een lijst met activiteiten voor de hele dag 
weergegeven. 
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2.1.6 Linker- en rechterzijde 
De activiteiten kunnen worden gecategoriseerd in activiteiten die in de tijdlijn en lijst links 
of rechts worden weergegeven. Op deze manier kan makkelijker onderscheid worden 
gemaakt tussen verschillende activiteiten. Zo kunt u aan de linkerzijde bijvoorbeeld 
weergeven wie dienst heeft en waar u moet zijn. 

 

Binnen de twee categorieën kunt u 
verhelderende namen en afbeeldingen kiezen. 
Als u hiervoor kiest, worden de bijbehorende 
pictogrammen boven in de tijdlijn/lijst 
weergegeven. 

 

 

 

2.1.7 Menu Scherm 

 

Als u op het oog drukt, kunt u aanpassen hoe de dagkalender eruitziet. 

 

U kunt kiezen uit Lijst, 1 tijdlijn en 2 tijdlijnen. 
U kunt ook de lengte van de tijdlijn aanpassen: 

• Interval. De ochtend, dag, avond en nacht zijn 
gescheiden. 

• De dag. De tijdlijn toont de ochtend, dag en 
avond. De nacht wordt afzonderlijk 
weergegeven. 

• Dag en nacht. De tijdlijn toont de hele dag van 
24 uur. 

U kunt het zoomniveau van de tijdlijn instellen, oftewel 
hoe groot de tijdlijn moet zijn. Als u inzoomt, past de 
tijdlijn mogelijk niet op één pagina, waardoor u 
omhoog en omlaag moet vegen om alles te bekijken. 
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2.2 Weekkalender 
In de weekkalender worden de activiteiten van de week weergegeven met de focus op 
vandaag. 
U kunt instellen hoe de weekkalender eruitziet. Zie hoofdstuk 4.1 Kalender. 

 

Helemaal bovenaan wordt informatie over 
vandaag weergegeven. Ook kunt u hier bladeren 
tussen de weken. 
De activiteiten worden weergegeven in de lijst. Dit 
gebeurt op dezelfde manier als in de dagkalender. 
Dagen en activiteiten die zijn geweest, worden 
doorgekruist. Bij voltooide afvinkbare activiteiten 
staat een vinkje. 
Als u een specifieke dag wilt bekijken, drukt u 
erop in de weekkalender. 
Als u in de weekkalender wilt blijven maar een 
andere dag wilt bekijken, drukt u boven in de 
kolom. 
Als de lijst niet helemaal op het scherm past, 
worden de symbolen   weergegeven en 
kunt u naar boven en beneden vegen. 
Onderin kunt u schakelen tussen de verschillende 
kalenders en agenda's. Ook kunt u hier via het 
menu een nieuwe activiteit toevoegen of 
doorgaan met andere functies. 
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2.3 Maandkalender 
In de maandkalender worden de activiteiten van de maand weergegeven. 
U kunt instellen hoe de maandkalender eruitziet. Zie hoofdstuk 4.1 Kalender. 

 

Helemaal bovenaan wordt informatie over de 
maand weergegeven. Ook kunt u hier bladeren 
tussen de maanden. 
Voor iedere dag worden activiteiten voor de hele 
dag weergegeven. Als er nog andere activiteiten 
zijn, wordt dit aangeduid. 
Dagen die zijn geweest, worden doorgekruist. 
Als u een specifieke dag wilt bekijken, drukt u 
erop. 
Onderin kunt u schakelen tussen de 
verschillende kalenders en agenda's. Ook kunt u 
hier via het menu een nieuwe activiteit 
toevoegen of doorgaan met andere functies. 
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2.4 Activiteitsweergave 
In de activiteitsweergave ziet u informatie over een activiteit in de dagkalender. 
Of de activiteit een afbeelding, tekst en checklist heeft, bepaalt hoe de activiteitsweergave 
eruitziet. Hoe minder zaken u aan een activiteit toevoegt, hoe duidelijker deze te zien is. 
U kunt instellen wat moet worden weergegeven in de activiteitsweergave. Zie hoofdstuk 
4.1.5 Activiteitsweergave. 

 

Helemaal bovenaan wordt informatie over de datum 
en tijd van de activiteit weergegeven. 
Als de activiteit een gesproken bericht heeft, staan 
er knoppen naast de begin- en eindtijd. U kunt op 
deze knoppen drukken om het bericht te beluisteren. 
Het kwartierhorloge laat zien hoeveel tijd er resteert 
tot de activiteit begint of eindigt. 
Als de activiteit een checklist heeft, kunt u activiteiten 
afvinken zodra u ze voltooit. 
Als de activiteit afvinkbaar is, heeft deze een knop 
Afvinken waarmee u de activiteit als voltooid kunt 
markeren. 
(Als er een alarm is, kunt u de activiteit ook afvinken. 
Zie hoofdstuk 2.9 Activiteit afvinken.) 
Helemaal onderaan vindt u knoppen waarmee u het 
afvinken van een activiteit ongedaan maakt, het 
alarm van de activiteit wijzigt, de activiteit verwijdert, 
de activiteit bewerkt of het venster sluit. 

2.4.1 Afvinken ongedaan maken 

 

Als u een activiteit per ongeluk heeft afgevinkt, kunt u dit met deze knop 
ongedaan maken. 

 

2.4.2 Het alarm van de activiteit wijzigen 

 

Druk op de alarmknop om te wijzigen welk alarm wordt geactiveerd wanneer de 
activiteit begint of eindigt. 

U heeft de volgende keuzes: 
• Alarm + trilfunctie. Geluidssignaal, mogelijk een gesproken bericht, en trilling (als 

het apparaat een trilfunctie heeft). 
• Alarm. Geluidssignaal en mogelijk een gesproken bericht. 
• Trilfunctie. Trilling (als het apparaat een trilfunctie heeft) en mogelijk een gesproken 

bericht. 
• Stil alarm. Alleen een gesproken bericht. 
• Geen alarm. Er is geen alarmweergave. 
• Alarm alleen op begintijd. Er is geen alarm op de eindtijd. 
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Als u het geluid of de duur van het alarm wilt wijzigen, gaat u naar Instellingen. Zie 
hoofdstuk 4.1.7 Alarminstellingen. 

2.4.3 De activiteit verwijderen 

 

Zie hoofdstuk 2.8 Activiteit verwijderen. 

2.4.4 De activiteit bewerken 

 

Zie hoofdstuk 2.7 Activiteit bewerken. 

 

2.5 Alarmen en herinneringen 
De alarmweergave wordt weergegeven wanneer een activiteit begint of eindigt. De 
alarmweergave kan ook worden weergegeven bij een herinnering voordat een activiteit 
begint of als u bent vergeten een activiteit af te vinken. 
Eerst klinkt het gekozen alarmsignaal en vervolgens eventueel een gesproken bericht. 
Het maakt niet uit of het apparaat 'uit' staat (d.w.z. het scherm is uitgeschakeld) en of u 
bezig bent met een andere functie; het alarm gaat altijd af. 

U kunt alle alarmen tegelijk uitschakelen met de knop Alarmen uitschakelen . Om 
23:59 uur worden de alarmen automatisch weer ingeschakeld. Deze functie activeert u via 
Snel-instellingen. 

 

 
Bovenaan kunt u zien of er meerdere alarmen zijn 
ingesteld voor dezelfde tijd. Als dit het geval is, kunt u 
bladeren tussen de alarmen. 
Als aan een activiteit een gesproken bericht is 
gekoppeld, kunt u op de afbeelding of op de knop 
naast de tijd drukken om het bericht opnieuw te 
beluisteren. 
Druk op OK om de alarmweergave te sluiten. 
Als de activiteit afvinkbaar is, zijn er twee knoppen. 
Sluiten en Afvinken. Druk op Afvinken om een 
activiteit af te vinken. Zie hoofdstuk 2.9 Activiteit 
afvinken. 
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2.6 Een activiteit toevoegen 

 

Als u een activiteit wilt toevoegen, drukt u op de knop Nieuw in de 
dagkalender, de weekkalender, de maandkalender of het menu. 

 
Hier worden twee manieren beschreven waarop u een activiteit kunt toevoegen. Selecteer 
de gewenste methode en de werking ervan bij Instellingen. Zie hoofdstuk 4.1.6 Een 
activiteit toevoegen. 

2.6.1 Een activiteit toevoegen via de bewerkweergave 

2.6.1.1 Nieuw of Uit standaardactiviteit selecteren 

 

 
Kies of u een nieuwe activiteit wilt maken of een 
standaardactiviteit als sjabloon wilt gebruiken. 
Als er geen standaardactiviteiten zijn of als u hebt ingesteld dat 
deze niet worden weergegeven op uw apparaat, worden ze niet 
weergegeven in dit venster. 

2.6.1.2 Standaardactiviteit selecteren 

 

 
Kies de gewenste standaardactiviteit uit de lijst. 
(Standaardactiviteiten maakt u via myAbilia.) 
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2.6.1.3 De eigenschappen van de activiteit invoeren in de bewerkweergave 

 

Geef hier de eigenschappen van de activiteit op: naam, 
afbeelding, begintijd, type alarm, herinneringen enzovoort. 
Zie hoofdstuk 2.10 Bewerkweergave voor meer informatie over 
de bewerkweergave. 

2.6.1.4 Herhaling selecteren 

 

Selecteer of, en zo ja hoe vaak, de activiteit moet terugkeren: 

• Eén keer. De activiteit vindt maar één keer plaats. 
• Wekelijks. De activiteit vindt elke week plaats op een 

bepaalde dag of bepaalde dagen. 
• Om de week. De activiteit vindt om de week plaats op een 

bepaalde dag of bepaalde dagen. 
• Maandelijks. De activiteit vindt elke maand plaats op een 

bepaalde dag of bepaalde dagen. 
• Jaarlijks. De activiteit vindt elk jaar plaats op de 

geselecteerde datum. 
 
Afhankelijk van uw keuze wordt een van de onderstaande 
weergaven getoond. 

Wekelijks/ 
Om de week 

Maandelijks Bij Wekelijks en Om de week is het 
mogelijk om meerdere dagen te 
selecteren, bijvoorbeeld dinsdag en 
donderdag. Met Alles selecteren 
selecteert u eenvoudig alle dagen tegelijk. 
Als u 'Geen einddatum' selecteert, zal de 
activiteit telkens weer worden toegevoegd. 
Als dit niet gewenst is, geeft u een 
einddatum op in het venster dat verschijnt 
wanneer u op Volgende drukt. 
Bij de optie Maandelijks kunt u meerdere 
dagen selecteren, bijvoorbeeld de 1e en 
15e van de maand. Als u 'Geen 
einddatum' selecteert, zal de activiteit 
telkens weer worden toegevoegd. Als dit 
niet gewenst is, geeft u een einddatum op 
in het venster dat verschijnt wanneer u op 
Volgende drukt. 
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Bij de optie Jaarlijks kunt u een activiteit toevoegen die jaarlijks terugkeert op de datum die 
u selecteert wanneer u op Opslaan drukt. 

2.6.2 Stapsgewijs een activiteit toevoegen 
Hieronder wordt stap voor stap beschreven hoe u een activiteit toevoegt. 
Pas zelf aan welke stappen u wilt opnemen, zodat er niet te veel stappen zijn wanneer u 
een activiteit op deze manier toevoegt. Zie hoofdstuk 4.1.6 Een activiteit toevoegen. 

2.6.2.1 Nieuw of Uit standaardactiviteit selecteren 

 

Kies of u een nieuwe activiteit wilt maken of een 
standaardactiviteit als sjabloon wilt gebruiken. Druk vervolgens 
op Volgende. 
Als u ervoor kiest een standaardactiviteit te gebruiken, hoeft u 
alleen nog de datum en tijd toe te voegen. 
Als er geen standaardactiviteiten zijn of als u hebt ingesteld dat 
deze niet worden weergegeven op uw apparaat, worden ze niet 
weergegeven in dit venster. 

2.6.2.2 Standaardactiviteit selecteren 

 

Selecteer de gewenste standaardactiviteit uit de lijst en druk op 
Volgende. 
(Standaardactiviteiten maakt u via myAbilia.) 
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2.6.2.3 Datum selecteren 

 

Selecteer de gewenste datum en druk op Volgende. 

2.6.2.4 Naam invoeren 

 

Geef de activiteit een naam en druk op Volgende. 

2.6.2.5 Afbeelding selecteren 

 

Selecteer een afbeelding (of sla deze stap over) en druk op 
Volgende. 
 
De afbeeldingkiezer wordt beschreven in hoofdstuk 2.10.2 
Afbeelding selecteren. 
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2.6.2.6 Type selecteren 

 

Selecteer wat voor activiteit u wilt toevoegen. Afhankelijk van de 
categorie-instelling zijn er verschillende opties om uit te kiezen. 
Categorieën tonen 
• Hele dag. Een activiteit zonder begintijd (getoond in het veld 

Hele dag). 
• Links. De activiteit wordt aan de linkerzijde van de 

dagkalender getoond. 
• Rechts. De activiteit wordt aan de rechterzijde van de 

dagkalender getoond. 
Geen categorieën tonen: 
• Hele dag. Een activiteit zonder begintijd (getoond in het veld 

Hele dag). 
• Gepland. De activiteit wordt aan de rechterzijde van de 

dagkalender getoond. 

2.6.2.7 Afvinkbaar selecteren 

 

Hier geeft u op of de activiteit moet worden afgevinkt zodra deze 
is voltooid. 
Een afvinkbare activiteit geeft extra steun, omdat u herinneringen 
ontvangt als de activiteit niet is uitgevoerd wanneer dat wel de 
bedoeling was. U ziet duidelijk in de agenda wanneer de activiteit 
moet plaatsvinden. 
Selecteer het gewenste alternatief en druk op Volgende. 

2.6.2.8 Verwijderen na selecteren 

 

Hier selecteert u of de activiteit de volgende dag moet worden 
verwijderd als deze is voltooid. 
Deze functie is vooral handig voor 'onbelangrijke' activiteiten. Dat 
maakt het makkelijker om gewenste activiteiten terug te vinden in 
uw dagboek. 
Selecteer het gewenste alternatief en druk op Volgende. 
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2.6.2.9 Tijd selecteren 

 

Hier voert u de begintijd en eventuele eindtijd van de activiteit in. 
Druk vervolgens op Volgende. 
 
De tijdselectie wordt beschreven in hoofdstuk 2.10.5 Tijd 
selecteren. 

2.6.2.10 Alarm selecteren 

 

Hier selecteert u wat voor alarm de activiteit moet hebben. 
• Alarm. Geluidssignaal. 
• Stil alarm. Een alarm zonder geluid, maar met visuele 

weergave. 
• Geen alarm. Er is geen alarmweergave. 
• Trilling (als het apparaat een trilfunctie heeft). 
• Alarm alleen op begintijd. Er is geen alarm op de eindtijd. 
U kunt ook een gesproken bericht toevoegen aan het 
alarmsignaal op de begin- en/of eindtijd. Zie hoofdstuk 2.10.9.1 
Een gesproken bericht opnemen. 
Selecteer het gewenste alternatief en druk op Volgende. 
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2.6.2.11 Extra informatie selecteren 

 

Selecteer of u een extra functie wilt koppelen aan de activiteit. Zie 
hoofdstuk 2.10.8 Een extra functie koppelen. 
Als u geen extra functie wilt koppelen, drukt u gewoon op 
Volgende. 

2.6.2.12 Herinnering selecteren 

 

Selecteer of u een of meer herinneringen wilt ontvangen op 
verschillende momenten voordat de activiteit begint. 

• 5 minuten 
• 15 minuten 
• 30 minuten 
• 1 uur 
• 2 uur 
• 1 dag 
 
Selecteer het gewenste alternatief en druk op Volgende. 

2.6.2.13 Herhaling selecteren 

 

Selecteer of, en zo ja hoe vaak, de activiteit moet terugkeren: 

• Eén keer. De activiteit vindt maar één keer plaats. 
• Wekelijks. De activiteit vindt elke week plaats op een 

bepaalde dag of bepaalde dagen. 
• Om de week. De activiteit vindt om de week plaats op een 

bepaalde dag of bepaalde dagen. 
• Maandelijks. De activiteit vindt elke maand plaats op een 

bepaalde dag of bepaalde dagen. 
• Jaarlijks. De activiteit vindt elk jaar plaats op de 

geselecteerde datum. 
 
Afhankelijk van uw keuze wordt een van de onderstaande 
weergaven getoond. 
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Wekelijks/ 
Om de week 

Maandelijks  
Bij Wekelijks en Om de week is het 
mogelijk om meerdere dagen te 
selecteren, bijvoorbeeld dinsdag en 
donderdag. Met Alles selecteren 
selecteert u eenvoudig alle dagen 
tegelijk. Als u 'Geen einddatum' 
selecteert, zal de activiteit telkens weer 
worden toegevoegd. Als dit niet gewenst 
is, geeft u een einddatum op in het 
venster dat verschijnt wanneer u op 
Volgende drukt. 
Bij de optie Maandelijks kunt u meerdere 
dagen selecteren, bijvoorbeeld de 1e en 
15e van de maand. Als u 'Geen 
einddatum' selecteert, zal de activiteit 
telkens weer worden toegevoegd. Als dit 
niet gewenst is, geeft u een einddatum 
op in het venster dat verschijnt wanneer 
u op Volgende drukt. 

 

 

Bij de optie Jaarlijks kunt u een activiteit toevoegen die jaarlijks terugkeert op de datum die 
u selecteert wanneer u op Opslaan drukt. 
 

2.7 Activiteit bewerken 

 
Als u een activiteit wilt bewerken, opent u de activiteitsweergave en drukt u op 
de knop Bewerken. Dan wordt de bewerkweergave weergegeven. Zie hoofdstuk 
2.10 Bewerkweergave. 

Zodra u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, moet u in het geval van een 
terugkerende activiteit selecteren hoe de activiteit moet worden gewijzigd: 

• Alleen deze dag. Alleen de geselecteerde activiteit wordt gewijzigd. 

• Deze dag en verder. Alle activiteiten vanaf de geselecteerde dag worden gewijzigd. 
 

2.8 Activiteit verwijderen 

 
Als u een activiteit wilt verwijderen, opent u de activiteitsweergave en drukt u op 
de knop Verwijderen. Voordat de activiteit wordt verwijderd, moet u bevestigen 
dat u dit wilt doen. 

Als de activiteit wordt herhaald, moet u kiezen hoe u deze wilt verwijderen: 

• Alleen deze activiteit. Alleen de geselecteerde activiteit wordt verwijderd. 

• Deze activiteit en verder. Alle activiteiten vanaf de geselecteerde dag worden 
verwijderd. 

• Alles. Alle activiteit in deze reeks worden verwijderd, zowel in het verleden als in de 
toekomst. 
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2.9 Activiteit afvinken 
Waneer er een alarm is gekoppeld worden activiteiten afgevinkt in de alarmweergave. 
Anders in de activiteitsweergave. 

 

Druk op Ja om te bevestigen dat de activiteit is voltooid. In de 
activiteitsweergave, dagkalender en weekkalender verschijnt 
een vinkje. 
Als u een activiteit vergeet af te vinken of als u op Nee drukt, 
wordt gedurende twee uur om het kwartier een herinnering 
getoond. 
Als u een activiteit per ongeluk heeft afgevinkt, drukt u op de 
knop Ongedaan maken in de activiteitsweergave. 

 

2.10 Bewerkweergave 
Via de bewerkweergave kunt u de eigenschappen van een activiteit aanpassen. U opent 
de bewerkweergave door in de activiteitsweergave op de knop Bewerken te drukken. Zie 
hoofdstuk 2.4.4 De activiteit bewerken. 
U kunt ook nieuwe activiteiten toevoegen via de bewerkweergave. Zie hoofdstuk 2.6.1 Een 
activiteit toevoegen via de bewerkweergave. 
De bewerkweergave heeft vier tabbladen: Naam, Extra, Alarm en Herinnering. 

    

In dit hoofdstuk worden de functies van de bewerkweergave beschreven. 
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2.10.1 Naam invoeren 

 

 
U voert een naam in door op het tabblad Naam op Naam te 
drukken. 
Het venster van MEMOplanner voor tekstinvoer wordt 
weergegeven. 

2.10.2 Afbeelding selecteren 

 

U selecteert een afbeelding door op het tabblad Naam op 
Afbeelding te drukken. 
Vervolgens wordt de afbeeldingkiezer van MEMOplanner 
weergegeven. Hiermee kunt u de volgende afbeeldingen 
selecteren: 
• Afbeeldingenarchief 

• Mijn foto's 

• Een nieuwe foto nemen 
U kunt instellen welke keuzes worden weergegeven. Zie 
hoofdstuk 4.3 Afbeeldingkiezer. 
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2.10.2.1 Afbeeldingenarchief 
Via 'Afbeeldingenarchief' kunt u een afbeelding selecteren uit het individuele 
afbeeldingenarchief. Zie ook hoofdstuk 1.2 Afbeeldingenarchief in MEMOplanner. 

   
Door omhoog/omlaag te vegen, kunt u meer afbeeldingen bekijken. 
 

2.10.2.2 Mijn foto's 
Via 'Mijn foto's' kunt u foto's kiezen die met de camera zijn gemaakt. Zie ook hoofdstuk 3.2 
Mijn foto's. 

  

Door omhoog/omlaag te 
vegen, kunt u meer 
afbeeldingen bekijken. 

2.10.2.3 Een nieuwe foto nemen 
Via 'Nieuwe foto nemen' kunt u een nieuwe foto nemen met de ingebouwde camera. De 
nieuwe foto wordt automatisch opgeslagen in de map 'Mobiele afbeeldingen' van het 
afbeeldingenarchief. 
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2.10.3 Datum selecteren 

 

U selecteert de datum door op het tabblad Naam op Datum 
te drukken. 
Vervolgens wordt de datumkiezer van MEMOplanner 
weergegeven. 
 

 
U kunt maanden vooruit bladeren. 

 
U kunt maanden terug bladeren. 

 

 

2.10.4 Type selecteren 

 

 

Selecteer wat voor activiteit u wilt toevoegen.  
Afhankelijk van de categorie-instelling zijn er verschillende 
opties om uit te kiezen. 
Categorieën tonen 
• Hele dag. Een activiteit zonder begintijd (getoond in het 

veld Hele dag). 
• Links. De activiteit wordt aan de linkerzijde van de 

dagkalender getoond. 
• Rechts. De activiteit wordt aan de rechterzijde van de 

dagkalender getoond. 
Geen categorieën tonen: 
• Hele dag. Een activiteit zonder begintijd (getoond in het 

veld Hele dag). 
• Gepland. De activiteit wordt aan de rechterzijde van de 

dagkalender getoond. 
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2.10.5 Tijd selecteren 

 

Hier voert u de begintijd en eventuele eindtijd van de 
activiteit in. 
 

 
Hiermee wist u alle cijfers uit de gemarkeerde rij. 

 Hiermee wist u het laatste cijfer uit de gemarkeerde rij  

 
U kunt instellen of de eindtijd moet worden weergegeven. 

2.10.6 Afvinkbaarheid selecteren 

 
Op het tabblad Naam kunt u een selectievakje aanvinken om de activiteit 
afvinkbaar te maken. 

Een afvinkbare activiteit geeft extra steun, omdat u herinneringen ontvangt als de activiteit 
niet is uitgevoerd wanneer dat wel de bedoeling was. U ziet duidelijk in de agenda 
wanneer de activiteit moet plaatsvinden. 

 

2.10.7 Verwijderen na selecteren 

 

Op het tabblad Naam kunt u een selectievakje aanvinken om 'Verwijderen na' in 
te schakelen. 
Dit houdt in dat de activiteit wordt verwijderd zodra de dag van de activiteit is 
verstreken. 

Deze functie is vooral handig voor 'onbelangrijke' activiteiten. Dat maakt het makkelijker 
om gewenste activiteiten terug te vinden in uw dagboek. 
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2.10.8 Een extra functie koppelen 

 

Op het tabblad Extra kunt u een extra functie koppelen aan 
de activiteit. 
U kunt kiezen uit het toevoegen van een checklist of het 
koppelen van een Skype-contact*. 
*De functie 'Contact maken met Skype-contact' is niet 
standaard ingesteld. Zie 2.11 Skype in activiteit. 

2.10.8.1 Een bestaande checklist koppelen 

 

Als u op Checklist toevoegen drukt, kunt u een nieuwe 
checklist maken of een bestaande checklist kiezen. 
De bestaande checklists worden beheerd via myAbilia. 
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2.10.8.2 Een nieuwe checklist maken 

 

De checklist wordt gemaakt door in het invoerveld taken in 
te voeren. 
 
U voegt als volgt een taak toe: 
1. U selecteert een afbeelding door op het 

afbeeldingenveld te drukken. Vervolgens wordt de 
afbeeldingkiezer weergegeven. De naam van de 
afbeelding wordt automatisch als tekst ingevoerd. 

2. Geef de taak een naam door op het tekstveld te 
drukken. Het tekstinvoervenster wordt geopend. 

3. Druk op het plusteken om de taak aan de lijst toe te 
voegen. 

 
Om een taak te bewerken, verwijderen of de volgorde van 
de taken te wijzigen drukt u op de taak en vervolgens op 
een van de volgende knoppen: 

 

2.10.9 Alarm selecteren 

 

Selecteer op het tabblad Alarm wat voor alarm wordt 
geactiveerd voor de activiteit. 
U heeft de volgende keuzes: 
• Alarm. Geluidssignaal. 
• Stil alarm. Een alarm zonder geluid, maar met visuele 

weergave. 
• Geen alarm. Er is geen alarmweergave. 
• Alleen trilling (als het apparaat een trilfunctie heeft). 
• Alarm alleen op begintijd. Er is geen alarm op de eindtijd. 
Het alarm kan vervolgens worden aangevuld met een 
gesproken bericht. Hieronder leest u hoe u zo'n bericht kunt 
opnemen. 
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2.10.9.1 Een gesproken bericht opnemen 

 

Om een gesproken bericht op te nemen, gaat u naar het tabblad Alarm en 
drukt u op de knop Spraak. 

Druk op Opnemen, spreek het bericht in en druk op Stoppen zodra u klaar bent. 

   
Het opgenomen bericht kan maximaal 30 seconden duren. 

2.10.11 Herinnering selecteren 

 

Op het tabblad Herinnering kunt u selecteren of u een of 
meer herinneringen wilt ontvangen op verschillende 
momenten voordat de activiteit begint. 

• 5 minuten 
• 15 minuten 
• 30 minuten 
• 1 uur 
• 2 uur 
• 1 dag 
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2.11 Skype in activiteit 
In MEMOplanner kunt u een Skype-contact koppelen aan een activiteit. Het kan handig 
zijn om Skype-contacten toe te voegen als de gebruiker wil praten of overleggen met de 
geselecteerde mensen. Als MEMOplanner bijvoorbeeld wordt gebruikt als hulpmiddel in 
huis, kunnen nachtverpleegkundigen hulp bieden met een videochat, zodat ze niet hoeven 
langs te komen. 
Voordat u een Skype-contact kunt toevoegen, moet u zorgen voor het volgende: 

1. Skype moet zijn geïnstalleerd en de gebruiker moet bij Skype zijn ingelogd. Zie het 
Handboek. 

2. De functie 'Contact maken met Skype-contact' moet worden ingeschakeld. Zie 
4.1.6.2 Activiteit toevoegen. 

2.11.1 Activiteitsweergave met een gekoppeld Skype-contact 
Wanneer er een Skype-contact is 
gekoppeld aan de activiteit, wordt 
deze in de activiteitsweergave 
getoond met zijn of haar naam en 
mogelijk met een afbeelding. Er 
staat ook een knop bij. 
Druk op de knop om een gesprek 
te starten. Wanneer het gesprek 
tot stand komt, wordt de 
gespreksweergave met video 
geopend. 
Zodra het gesprek is afgerond, 
drukt u op de startknop om terug te 
keren naar MEMOplanner. 
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2.11.2 Een Skype-contact koppelen aan een activiteit 
Wanneer u de mogelijkheid om een Skype-contact toe te voegen heeft ingeschakeld, 
wordt deze keuze als extra functie getoond. (Zie 2.6 Een activiteit toevoegen voor meer 
informatie over het toevoegen van een activiteit.) 

  

U koppelt als volgt een Skype-
contact: 
1. Druk op het tekstveld om de 

naam in te voeren van 
degene die moet worden 
gebeld. Het 
tekstinvoervenster wordt 
geopend. 

2. U selecteert een afbeelding 
door op het afbeeldingenveld 
te drukken. Vervolgens 
wordt de afbeeldingkiezer 
weergegeven. 

3. Druk op de rij voor Skype-
nummers om het Skype-
nummer van het contact in te 
voeren. 
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3. Menu 
In het menu staan nog meer MEMOplanner-functies die u kunt kiezen. 
U kunt instellen wat moet worden weergegeven in het menu. Zie hoofdstuk 4.4 Menu. 

 

Helemaal bovenaan wordt informatie over de dag en 
tijd weergegeven. 
Het menu bevat de volgende functies: 

• Camera 

• Mijn foto's 

• Fotokalender 

• Timers 

• Snel-instellingen 

• Instellingen 
U kunt ook instellen dat een videogesprek (Skype) 
moet worden weergegeven. 
Het menu kan ook worden ingesteld als startpagina. 

 

3.1 Camera 

 

Met de camera kunt u zelf foto's maken. Zodra u een foto maakt, kunt u deze 
opslaan of verwijderen. 
De foto komt in Mijn foto's te staan. 

De camera heeft zijn eigen instellingen. Hoe hij werkt, hangt af van uw apparaat. Zie het 
Handboek. 
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3.2 Mijn foto's 

 

In Mijn foto's ziet u alle foto's die met de camera zijn gemaakt, plus eventuele 
andere afbeeldingen die aan het apparaat zijn toegevoegd. 
 

In Mijn foto's worden de afbeeldingen in twee lijsten weergegeven, elk met een eigen 
tabblad. 

• Favorieten. Hier worden alle afbeeldingen weergegeven die in de map Favorieten 
van het afbeeldingenarchief in myAbilia staan. Foto's die als favoriet zijn 
gemarkeerd op het tabblad Alles, worden ook gesynchroniseerd met myAbilia. De 
synchronisatie begint zodra u Mijn foto's sluit.  
 
Opmerking: De foto's worden gesynchroniseerd met alle apparaten met hetzelfde 
account. 

• Alles. Hier worden alle foto's weergegeven die op het apparaat zijn opgeslagen. De 
foto's staan in chronologische volgorde, met de meest recente foto eerst. 

  

Als u op een foto drukt, wordt deze weergegeven op het scherm. Vervolgens kunt u de 
foto markeren als favoriet, die markering ongedaan maken of de foto verwijderen. 
Veeg omlaag om naar de volgende foto te bladeren. 

3.2.1 Afbeelding selecteren als favoriet 

 
Als u een afbeelding wilt markeren als favoriet, moet u deze eerst selecteren in 
de lijst. Vervolgens drukt u op de knop Favoriet. 

Als u een afbeelding niet meer als favoriet wilt markeren, doet u hetzelfde. 
De afbeeldingen die zijn gemarkeerd als favoriet, worden ook weergegeven in de 
fotokalender. 

3.2.2 Een afbeelding verwijderen 

 
Als u een afbeelding wilt verwijderen, selecteert u deze in de lijst en drukt u op 
de knop Verwijderen. Voordat de afbeelding wordt verwijderd, moet u 
bevestigen dat u dit wilt doen. 
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3.3 Fotokalender 

 

De fotokalender wordt als screensaver gebruikt als u niet wilt dat de agenda 
continu wordt weergegeven. 

 

De fotokalender kan worden gebruikt om foto's te 
tonen die een positieve, motiverende uitwerking 
hebben op de gebruiker. 
Hier worden de foto's getoond die als favoriet zijn 
gemarkeerd in Mijn foto's. 
Als u nog geen eigen afbeeldingen heeft 
geselecteerd, wordt een standaardafbeelding 
getoond. 
Als er meerdere afbeeldingen zijn, worden deze om 
de vijf minuten automatisch gewisseld. U kunt twee 
keer vlug achter elkaar op een afbeelding drukken 
om een andere afbeelding te laden. 

Druk op  om terug te gaan naar het menu. 
 
De fotokalender kan ook worden ingesteld als 
startpagina. 
 
De fotokalender is alleen beschikbaar op grote 
schermen. 
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3.4 Timers 

 

Via Timers kunt u een timer starten. 
U kunt zelf een tijd opgeven voor de timer of een vooraf ingestelde timer 
(standaardtimer) selecteren. 

 
Wanneer wordt afgeteld, wordt dit weergegeven op de menuknop in de 
dagkalender, de weekkalender, de maandkalender en het menu. 
Het actieve aftellen wordt weer zichtbaar wanneer u op het aftelpictogram 
drukt. 

 

3.4.1 Nieuwe timer starten 

   
Selecteer 'Nieuwe timer' en voer de tijd van de timer in. De timer start zodra u op OK 
drukt. 
De aftelweergave kan worden verborgen door op Sluiten te drukken. Om de timer te 
stoppen drukt u op het kruisje. 
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3.4.2 Standaardtimer starten 

   
Selecteer 'Standaardtimer' en kies vervolgens de gewenste standaardtimer in de lijst. De 
timer start meteen. 
Zodra de timer is begonnen, kunt u het aftelmenu verbergen door op Sluiten te drukken. 
Om de timer te stoppen drukt u op het kruisje. 
Standaardtimers maakt u via Instellingen (zie hoofdstuk 4.5.2 Standaardtimers) of via 
myAbilia. 

3.4.3 Alarmen 
Zodra het aftellen is voltooid, wordt de aftelweergave getoond en klinkt er een alarm. U 
sluit deze weergave door op OK te drukken. 

3.5 Snel-instellingen 

 

Via Snel-instellingen kunt u eenvoudige instellingen voor het apparaat 
selecteren. Zie het Handboek. 

 

3.6 Videogesprek (Skype) 

 

Met Videogesprek (Skype) kunt u een videogesprek voeren via Skype. 
Videogesprekken zijn alleen mogelijk als Skype is geïnstalleerd op het 
apparaat. Bovendien moet de gebruiker een Skype-account hebben. Zie het 
Handboek. 
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4. Instellingen 

 

Via Instellingen kunt u MEMOplanner aanpassen aan 
wat de gebruiker nodig heeft en wat hij of zij wel en niet 
kan. 
In het menu Instellingen worden instellingen zo veel 
mogelijk onderverdeeld in functies. 
De instellingen kunnen worden verborgen of worden 
beveiligd met een code. 
In dit hoofdstuk worden de instellingen in dezelfde 
volgorde en structuur beschreven als ze in het 
programma worden aangetroffen. 

4.1 Kalender 

4.1.1 Algemeen 

4.1.1.1 Klok (en tijdlijn) 
Hier stelt u in hoe de klok wordt weergegeven in het bovenste veld van de dagkalender, de 
weekkalender, de maandkalender en het menu. 

 

Analoog+digitaal 

 

Analoog 

 

Digitaal 

 

 

12 uur 

 

24 uur 

 
 

Eén stip 

 

Kolom van stippen 

 
 

Lijn door huidige tijd 
en Lijnen voor elk uur 

 

Geen lijn op het huidige tijdstip 
Geen lijnen voor elk uur 
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4.1.1.2 Intervallen (dagdelen) 
Hier stelt u in wanneer de vroege ochtend, dag, avond en nacht beginnen. 

 

Hoe u de dag verdeelt, heeft invloed op wat er te zien is 
in het bovenste veld van de dagkalender, de 
weekkalender, de maandkalender en het menu. 
Ook heeft dit invloed op de intervalweergave van de 
tijdlijn. Zie hoofdstuk 2.1.7 Menu Scherm. 
De standaardinstelling is: 

• Vroege ochtend: 6:00 
• Dag: 10:00 
• Avond: 18:00 
• Nacht: 23:00 

(12:00 is de grens tussen ochtend en middag). 
 
De begintijd kunt u aanpassen door op de pijlen te 
drukken. 

4.1.1.3 Dagkleuren 
Hier stelt u in of u kleuren voor dagen wilt gebruiken. 

 

De dagkleuren worden weergegeven in de dagkalender, 
de weekkalender en de fotokalender. Ook worden deze 
weergegeven in de dagkolommen van de weekkalender 
en maandkalender. 
 
Alle dagen  
Zaterdag en zondag  
Geen dagkleuren  
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4.1.1.4 Categorieën 
Hier kiest u of activiteiten kunt indelen in categorieën die links of rechts worden 
weergegeven in de dagkalender. 

 

 
• Categorieën tonen. Selecteer of de activiteiten links 

of rechts moeten worden weergegeven. 
 

 
Druk op dit symbool om een afbeelding 
voor de categorie te selecteren. 

Links 
Druk op de tekst om een de categorie een 
naam te geven. 

 
• Kleuren tonen. Selecteer of de activiteiten links in 

het grijs worden weergeven en de activiteiten rechts 
in het groen. 

4.1.2 Dagkalender 

4.1.2.1 Bovenste veld 
Hier kiest u wat in het bovenste veld van de dagkalender moet worden weergegeven. 

 

 
• Bladerknoppen tonen. Hiermee kunt u verder/terug 

in de tijd bladeren. 

• Weekdag tonen. Hiermee kunt u maandag, dinsdag 
enzovoort tonen. 

• Tijd voor dag en nacht tonen. Hiermee bepaalt u of 
de vroege ochtend, dag, avond en nacht moeten 
worden weergegeven. 

• Datum tonen. Hiermee bepaalt u of (bijvoorbeeld) 
'26 februari 2016' moet worden weergeven. 

• Klok tonen. Hiermee bepaalt u of de klok moet 
worden weergegeven. In 4.1.1.1 Klok (en tijdlijn) 
leest u hoe u instelt hoe de klok wordt weergegeven. 

Als u niets instelt voor het bovenste veld van de 
dagkalender, wordt het bovenste veld zowel in de 
dagkalender als in het menu verborgen. 
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4.1.2.2 Scherm 
Hier stelt u de standaardinstellingen voor de dagkalender in. 

 

De standaardinstellingen kunnen worden bewerkt via 
het menu Scherm. Zie hoofdstuk 2.1.7 Menu Scherm. 
De standaardinstelling is daarom extra belangrijk voor 
gebruikers die geen toegang hebben tot het menu 
Scherm. 
 
• Schermsoort. Lijst, 1 tijdlijn of 2 tijdlijnen. 

• De duur van de tijdlijn. 
o Interval. Vroege ochtend, dag, avond en nacht 

zijn gescheiden. 
o Dag. De tijdlijn toont de ochtend, dag en avond. 

De nacht wordt afzonderlijk weergegeven. 
o Dag en nacht. De tijdlijn toont de hele dag van 

24 uur. 
• Het zoomniveau van de tijdlijn. Hoe groot de tijdlijn 

moet zijn. Mogelijk past niet alles op één pagina, 
waardoor u omhoog en omlaag moet vegen om 
alles te bekijken. 

4.1.2.3 Weergave 
Hier selecteert u welke functies beschikbaar zijn in het 2.1.7 Menu Scherm. 

 

U kunt de volgende functies selecteren: 

• Schermsoort. 

• Lengte tijdlijn. 

• Zoom tijdlijn. 
 
Deze functies worden beschreven in hoofdstuk 4.1.2.2 
Scherm hierboven. 
 
Als er geen functies worden gekozen, wordt het 
menu Scherm verborgen in de dagkalender (er 
wordt geen 'oog' weergegeven). 
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4.1.3 Weekkalender 

4.1.3.1 Bovenste veld 
Hier kiest u wat in het bovenste veld van de weekkalender moet worden weergegeven. 

 

 
• Bladerknoppen tonen. Hiermee kunt u weken 

verder/terug in de tijd bladeren. 

• Weeknummer tonen. Hiermee bepaalt u of 
(bijvoorbeeld) 'Week 8' moet worden weergeven. 

• Jaar tonen. Hiermee bepaalt u of (bijvoorbeeld) 
'2019' moet worden weergeven. 

• Klok tonen. Hiermee bepaalt u of de klok moet 
worden weergegeven. In 4.1.1.1 Klok (en tijdlijn) 
leest u hoe u instelt hoe de klok wordt weergegeven. 

4.1.3.2 Scherm 
Hier stelt u in hoe de weekkalender eruitziet. 

 

Kies welke dagen moeten worden weergegeven in de 
weekkalender: 

Elke dag (7) 
Maandag - zondag 

 

Weekdagen (5) 
Maandag - vrijdag 

 
 
Kies hoe de dagkleuren moeten worden weergegeven in 
de weekkalender: 

Bijschriften 
 

Kolommen 

 
Als u dagkleuren wilt gebruiken, selecteert u deze optie in 
4.1.1.3 Dagkleuren. 
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4.1.4 Maandkalender 

4.1.4.1 Bovenste veld 
Hier kiest u wat in het bovenste veld van de maandkalender moet worden weergegeven. 

 

 

• Bladerknoppen tonen. Hiermee kunt u maanden 
verder/terug in de tijd bladeren. 

• Jaar tonen. Hiermee bepaalt u of (bijvoorbeeld) 
'2019' moet worden weergeven. 

• Klok tonen. Hiermee bepaalt u of de klok moet 
worden weergegeven. In 4.1.1.1 Klok (en tijdlijn) 
leest u hoe u instelt hoe de klok wordt weergegeven. 
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4.1.4.2 Scherm 
Hier stelt u in hoe de maandkalender eruitziet. 

 

 
Kies hoe de dagkleuren moeten worden weergegeven 
in de maandkalender: 

Kopteksten 
 

Kolommen 

 
Als u dagkleuren wilt gebruiken, selecteert u deze optie 
in 4.1.1.3 Dagkleuren. 
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4.1.5 Activiteitsweergave 
Hier stelt u in hoe de activiteitsweergave eruitziet. 

 

 

• Alarm. Hiermee stelt u in of er een knop moet worden 
getoond waarmee u het type alarm voor de activiteit 
kunt wijzigen. 

• Verwijderen. Hiermee stelt u in of er een knop moet 
worden getoond waarmee u activiteiten kunt 
verwijderen. 

• Bewerken. Hiermee stelt u in of er een knop moet 
worden getoond waarmee u activiteiten kunt 
bewerken. 

• Kwartierkijkbalk tonen. Hiermee stelt u in of het 
kwartierhorloge moet worden getoond in de 
activiteiten van de dag. 

• Tijd op kwartierbalk. Hiermee stelt u in of de 
resterende tijd tot het begin of eind van een activiteit 
digitaal moet worden weergegeven. 

 

4.1.6 Een activiteit toevoegen 
De instellingen voor het toevoegen van activiteiten zijn verspreid over twee tabbladen. 

4.1.6.1 Algemeen 

 

 

• Verlopen starttijd toestaan. Kies deze optie als u een 
activiteit wilt toevoegen op een tijdstip dat al is 
geweest, bijvoorbeeld eerder op de dag of gisteren. 

• Terugkerende activiteit toevoegen. Kies deze optie 
als u activiteiten wilt toevoegen die wekelijks, 
maandelijks of jaarlijks worden herhaald. Zo niet, dan 
wordt de weergave 'Terugkerend' niet weergegeven 
wanneer u de activiteit toevoegt. 

• Eindtijd tonen. Kies deze optie als u bij de tijdselectie 
een eindtijd wilt weergeven wanneer u een nieuwe 
activiteit toevoegt. 

• Keuze van alarm. Kies welke keuzes voor alarmen 
worden getoond bij het toevoegen of bewerken van 
de activiteit. Zie hoofdstuk 2.4.2 Het alarm van de 
activiteit wijzigen. Als geen van de keuzes wordt 
geselecteerd, wordt er geen knop Alarm getoond in 
de activiteitsweergave. 
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4.1.6.2 Activiteit toevoegen 
Hoe het instellingenvenster eruitziet, hangt af van of u 'Toevoegen via bewerkweergave' of 
'Stap voor stap toevoegen' hebt geselecteerd. 
Toevoegen via bewerkweergave 

 

Selecteer 'Door bewerkweergave' bovenaan. 
 

• Datum selecteren. Kies deze optie als u een datum 
voor de activiteit wilt selecteren. 

• Type selecteren. Kies deze optie als u een activiteit 
voor de hele dag of een activiteit links/rechts wilt 
selecteren. 

• Standaardactiviteiten tonen. Kies deze optie als u 
wilt kiezen tussen een nieuwe activiteit maken en 
een standaardactiviteit als sjabloon gebruiken. Zie 
hoofdstuk 2.6.1.1 Nieuw of Uit standaardactiviteit 
selecteren. 

• Contact maken met Skype-contact. Kies deze optie 
als u een Skype-contact wilt kunnen toevoegen aan 
de extra informatie van een activiteit. (Wordt alleen 
weergegeven als Skype is geïnstalleerd.) 

Zie hoofdstuk 2.6.1 Een activiteit toevoegen via de 
bewerkweergave. 

 
Een activiteit stapsgewijs toevoegen 

 

Selecteer 'Stap voor stap' bovenaan. 
 

• Toon standaardactiviteiten. Kies deze optie als u wilt 
kiezen tussen een nieuwe activiteit maken en een 
standaardactiviteit als sjabloon gebruiken. 

• Kies welke stappen u wilt opnemen: 
o Naam selecteren 
o Afbeelding selecteren 
o Contact maken met Skype-contact (alleen 

zichtbaar als Skype is geïnstalleerd) 
o Datum instellen 
o Type selecteren 
o Afvinkbaarheid selecteren 
o Verwijderen na selecteren 
o Alarmen selecteren 
o Checklist selecteren 
o Herinnering selecteren 

 
Zie hoofdstuk 2.6.2 Stapsgewijs een activiteit 
toevoegen. 
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4.1.7 Alarminstellingen 
Hier kunt u voor verschillende typen activiteiten alarmgeluiden selecteren en opgeven hoe 
lang het alarm moet klinken voordat eventuele gesproken berichten worden afgespeeld. 

 

Voor de volgende activiteiten kunt u alarmgeluiden 
kiezen uit de ingebouwde signalen van het apparaat: 

• Niet-afvinkbare activiteiten 
• Afvinkbare activiteiten 
• Herinneringen 
• Alarmtijd. (Signaal, 15 s., 30 s., 1 min., 2 min., 5 min.) 

Deze instelling bepaalt hoe lang het alarm klinkt 
zolang het niet actief wordt uitgeschakeld. 

• Trilfunctie bij herinnering. Deze optie is alleen 
mogelijk als het apparaat een trilfunctie heeft. 

• Alarm via mediastream afspelen. Selecteer dit 
alternatief als u externe bedrade luidsprekers wilt 
gebruiken. Het alarm wordt dan door zowel het 
apparaat als de luidsprekers afgespeeld. Selecteer 
dit alternatief niet als u externe draadloze 
luidsprekers gebruikt in de buurt van het apparaat, 
omdat ze dan een echo kunnen veroorzaken. 

• Lopende activiteit in volledig scherm tonen. Als u 
meerdere activiteiten tegelijk heeft, worden ze 
onderin als miniaturen weergegeven. 

 Hiermee luistert u naar het geselecteerde 
alarmgeluid. 

 Hiermee schakelt u het afspelen uit. 
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4.2 Functies 

4.2.1 Werkbalk 
Hier kiest u welke functies worden weergegeven onder aan de pagina van de 
dagkalender, de weekkalender, de maandkalender en het menu. 

 

 

• Nieuwe activiteit 

• (Dagkalender moet altijd geselecteerd zijn) 

• Weekkalender 

• Maandkalender 

• Menu 

4.2.2 Thuisscherm 
Hier selecteert u welke functie in de onderste rij (zie hierboven) de startpagina is. 

 

De startpagina is het venster dat wordt getoond 
wanneer MEMOplanner wordt gestart of wanneer u op 
de startknop drukt (mits MEMOplanner is gekozen als 
startscherm; zie het Handboek). 
U kunt de volgende functies selecteren: 

• Dagkalender 

• Weekkalender 

• Maandkalender 

• Menu 

• Fotokalender (alleen beschikbaar als is geselecteerd 
dat deze functie wordt weergegeven in het menu; 
zie hoofdstuk 4.4 Menu) 
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4.2.3 Time-out 
Hier selecteert u of het programma na inactiviteit automatisch terugkeert na de 
startpagina. 

 

 

• Geen time-out 

• 10 minuten 

• 5 minuten 

• 1 minuut 
 
U kunt ook instellen of u een screensaver wilt 
gebruiken. Als 'Screensaver activeren' wordt 
geselecteerd, worden de datum en tijd na 1, 5 of 10 
minuten getoond tegen een donkere achtergrond. Druk 
op het scherm om het scherm zonder screensaver te 
tonen. 

 

4.3 Afbeeldingkiezer 
Hier selecteert u welke afbeeldingsbronnen worden getoond wanneer u een afbeelding 
selecteert voor een activiteit, categorie of timer. 

 

 

• Afbeeldingenarchief. 

• Mijn foto's. 

• Nieuwe foto nemen. 
 
De afbeeldingkiezer wordt beschreven in hoofdstuk 
2.10.2 Afbeelding selecteren. 
 
Het is niet mogelijk het afbeeldingenarchief te 
bewerken in MEMOplanner. Dit kan alleen via myAbilia. 
Als u een afbeelding selecteert uit 'Mijn foto's', wordt 
deze automatisch aan het afbeeldingenarchief 
toegevoegd en gesynchroniseerd met myAbilia. 
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4.4 Menu 
Hier selecteert u welke functies worden weergegeven in het menu. 

 

 

• Camera 

• Mijn foto's 

• Fotokalender 

• Timers 

• Snelle instellingen 

• Instellingen 

• Videogesprek (Skype) 
 
Als er geen functies worden geselecteerd, wordt het 
menu niet getoond. 
 
Instellingen kunnen ook worden geopend door als volgt 
te drukken op de categoriesymbolen in de dagkalender: 
links – rechts – links. Als deze ontbreken, drukt u op het 
desbetreffende oppervlak. 
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4.5 Timers 

4.5.1 Algemeen 
Hier kiest u hoe het aftellen wordt getoond en welk signaal wordt geactiveerd bij een 
alarm. 

 

 
Digitale tijd tonen 

 

Digitale tijd niet tonen 

 
 
Hier selecteert u welk geluid wordt afgespeeld. De 
geluidssignalen zijn afhankelijk van het type apparat. 
Het alarmgeluid wordt afgespeeld zodra u het 
selecteert. Druk opnieuw op het geselecteerde 
alarmgeluid om het afspelen te stoppen. 

4.5.2 Standaardtimers 
Hier kunt u standaardtimers bewerken die worden getoond wanneer aftellen wordt gestart. 
(Deze kunnen ook worden bewerkt via myAbilia.) 

 

Een standaardtimer wordt gemaakt door in de invoerrij 
taken in te voeren: 

 
1. Selecteer een afbeelding door op het 

afbeeldingenveld te drukken. Vervolgens wordt de 
afbeeldingkiezer weergegeven. 

2. Geef de timer een naam door te drukken op Naam 
invoeren. Het tekstinvoervenster wordt geopend. 

3. Voer de tijd van de timer in door te drukken op Duur 
invoeren. Vervolgens wordt de tijdselectie 
weergegeven. 

4. Druk op het plusteken om de standaardtimer aan 
de lijst toe te voegen. 

Om de volgorde te wijzigen of een standaardtimer te 
bewerken of verwijderen, moet u de timer markeren en 
op de knop in dezelfde rij drukken: 
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4.6 Systeem 

4.6.1 Codebescherming 
Hier kiest u of het menu Instellingen van MEMOplanner moet worden beschermd met een 
code, en wat deze code dan moet zijn. Ook kunt u de instellingen van Android met een 
code beschermen. 

 

 
De codebescherming verhindert dat gebruikers 
toegang hebben tot de instellingen en deze kunnen 
wijzigen. 
Als u dit wilt activeren, moet u 
‘Codebeschermingsinstellingen’ en 
‘Codebeschermingsinstellingen Android’ aanvinken. 
Wanneer u geen codebescherming voor de instellingen 
wilt gebruiken, adviseren wij ‘Deze weergave met code 
beschermen’ aan te vinken. Hierdoor kan de 
codebescherming alleen gewijzigd worden door 
degene die de code voor dit venster heeft en voorkomt 
u dat de codebescherming per ongeluk geactiveerd 
wordt.  
Als u een andere code wilt gebruiken dan de 
oorspronkelijke code 0353, drukt u op de knop met de 
code en voert u uw eigen code in. 
Als u de instellingen van Android met een code wilt 
beschermen, drukt u op de knop 
Toegankelijkheidsinstellingen en activeert u de 
MEMOplanner-service. 
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4.6.2 Spraakondersteuning 
Hier selecteert u of spraakondersteuning kan worden gebruikt. Hier kiest u ook de 
instellingen voor spraakondersteuning en kunt u stemmen downloaden. 

 

 

• Spraakondersteuning gebruiken. Hier stelt u in of 
spraakondersteuning moet worden ingeschakeld. 

• Woord voorlezen als er op de spatiebalk wordt 
gedrukt. Hier stelt u in of woorden automatisch 
worden voorgelezen zonder dat de gebruiker op de 
knop Spraakondersteuning hoeft te drukken in het 
tekstinvoervenster. 

• Spraaksnelheid. Hier stelt u in hoe snel de stem 
praat. Druk op  om naar de stem te luisteren. 

• Stem selecteren. De geïnstalleerde stemmen 
worden in een lijst weergegeven. Elke stem heeft 
iemands naam, bijvoorbeeld 'Erik'. 

 
Hieronder leest u hoe u nog meer stemmen downloadt. 
 
Meer informatie over spraakondersteuning vindt u in 
hoofdstuk 1.3 Spraakondersteuning in MEMOplanner. 

4.6.2.1 Stemmen downloaden 

 

Hiervoor moet u een internetverbinding hebben. 
Druk in dit venster op Stemmen om stemmen te 
downloaden. 
De beschikbare stemmen worden in een lijst 
weergegeven. Selecteer de gewenste stemmen en druk 
op OK. Het downloaden begint. 
Als u een gedownloade stem die u niet gebruikt wilt 
verwijderen (bijvoorbeeld om geheugencapaciteit van uw 

apparaat te besparen), drukt u op . 
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4.6.3 Toetsenbord 
Hier stelt u de standaardinstellingen voor het toetsenbord in MEMOplanner in. 

 

 

• Automatisch wijzigen van shiftmodus. Kies deze 
optie als de eerste letter automatisch een hoofdletter 
moet worden. 

• Altijd HOOFDLETTERS. Kies deze optie als u alleen 
hoofdletters wilt gebruiken met het toetsenbord. 

• QWERTY-toetsenbord in horizontale modus 
gebruiken. Kies deze optie als u een toetsenbord 
met QWERTY-volgorde wilt gebruiken wanneer u 
MEMOplanner horizontaal houdt. 

• ABC-toetsenbord in horizontale modus gebruiken. 
Kies deze optie als u een toetsenbord met ABC-
volgorde wilt gebruiken wanneer u MEMOplanner 
horizontaal houdt. 

In staande stand heeft het MEMOplanner-toetsenbord 
altijd een ABC-volgorde. 
In het Handboek wordt beschreven hoe u het 
MEMOplanner-toetsenbord selecteert en installeert. 

 

4.6.4 Android-instellingen 
Hier gaat u naar het instellingenvenster van uw Android-systeem. Deze instellingen 
worden beschreven in het Handboek. 
 

4.6.5 Bestandsbeheer 
Hier gaat u naar het bestandsbeheer van uw Android-systeem. Het bestandsbeheer wordt 
beschreven in het Handboek. 
 

4.6.6 Skype updaten 
Hier kunt u Skype installeren/updaten. Zie het Handboek. 
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4.6.7 Over MEMOplanner 
Hier staat informatie over MEMOplanner en het apparaat waarop MEMOplanner is 
geïnstalleerd. U kunt u hier zoeken naar updates van het programma. 

 

Over MEMOplanner 
• Versie. 
• ID. Een unieke identificatie van het apparaat die u 

soms nodig hebt als u contact opneemt met de 
helpdesk van Abilia. 

• Geldigheidsperiode licentie. Geeft aan hoe lang de 
licentie voor MEMOplanner geldig is en hoe lang het 
programma nog werkt. 

Over het apparaat 
• Producent. 
• Model. 
• Android-versie. 
• Vrije ruimte. 
• MEMO-installatie. 

In het Handboek leest u hoe u controleert op updates 
en deze installeert. 

 

4.6.8 Logbestanden 

 

Hiervoor moet u een internetverbinding hebben. 
 
Hier kunt u logbestanden naar Abilia versturen als u 
problemen ervaart met MEMOplanner. 
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4.6.9 Synchronisatie 

 

Hiervoor moet u een internetverbinding hebben. 
 
Hier ziet u de status van de synchronisatie met 
myAbilia. Wanneer u op Start synchronisatie drukt, 
controleert MEMOplanner of de informatie in myAbilia is 
gesynchroniseerd met MEMOplanner. 

 

4.6.10 Inloggen 
Afhankelijk van of u bent ingelogd bij MEMOplanner, logt u hier in of uit. 

4.6.10.1 Inloggen 

 

U heeft een myAbilia-gebruikersaccount en een 
internetverbinding nodig om in te loggen. 
 
Wanneer u inlogt met een nieuw gebruikersaccount, 
wordt een starterset met afbeeldingen, 
standaardactiviteiten en standaardtimers toegevoegd 
aan de app. 
Wanneer u inlogt met een oud gebruikersaccount, 
worden activiteiten, afbeeldingen enzovoort 
gedownload van myAbilia. 
Op deze pagina kunt u ook een nieuw 
gebruikersaccount maken. 
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4.6.10.2 Uitloggen 

 

Wanneer u uitlogt worden alle gebruikersgegevens 
gewist uit MEMOplanner: activiteiten, 
standaardactiviteiten, standaardtimers en 
afbeeldingen. 
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5. Standaardinstellingen van MEMOplanner 
Wanneer u MEMOplanner voor de eerste keer start, wordt de standaardinstelling gebruikt. 
De standaardinstelling is een handig startpunt, maar de instellingen moeten altijd worden 
aangepast aan het individu. Hieronder wordt uitgelegd wat de standaardinstelling inhoudt. 
MEMOplanner Status 
Kalender Algemeen Klok Analoog+digitaal  
   Analoog  
   Digitaal  
  Tijdlijn 12/24 12 uur  
   24 uur  
  Stippen op de tijdlijn Eén stip  
   Kolom van stippen  
   Lijn door huidige tijd  
   Lijnen voor elk uur  
  Intervallen Vroege ochtend 6:00 
   Dag 10:00 
   Avond 18:00 
   Nacht 23:00 
  Dagkleuren Alle dagen  
   Zaterdag en zondag  
   Geen dagkleuren  
  Categorieën Categorieën tonen  
   Naam links Links 
   Naam rechts Rechts 
   Kleuren tonen  
 Dagkalender Bovenste veld Bladerknoppen tonen  
   Weekdag tonen  

   
Tijd voor dag en 
nacht tonen  

   Datum tonen  
   Klok tonen  
  Scherm Lijst  
   1 tijdlijn  
   2 tijdlijnen  
  Lengte tijdlijn Interval  
   Dag  
   Dag en nacht  
  Zoom tijdlijn Klein  
   Medium  
   Groot  
  Weergave Schermsoort  
   Lengte tijdlijn  
   Zoom tijdlijn  
 Weekkalender Bovenste veld Bladerknoppen tonen  
   Weeknummer tonen  
   Jaar tonen  
   Klok tonen  
  Scherm Elke dag (7)  
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   Weekdagen (5)  
  Dagkleuren weergeven Bijschriften  
   Kolommen  
 Maandkalender Bovenste veld Bladerknoppen tonen  
   Jaar tonen  
   Klok tonen  
  Scherm Kopteksten  
   Kolommen  
 Activiteitsweergave Werkbalk Alarm  
   Verwijderen  
   Bewerken  

  Kwartierhorloge 
Kwartierhorloge 
tonen  

   
Tijd op 
kwartierhorloge  

 Activiteit toevoegen Algemeen 
Verlopen begintijd 
toestaan  

   
Terugkerende 
activiteit toevoegen  

   Eindtijd tonen  
  Alarmoptie Alarm + trilfunctie  

  
(niet alle apparaten hebben 
een trilfunctie) Alarm  

   Alleen trilfunctie  
   Stil alarm  
   Geen alarm  
  Toevoegen Via bewerkweergave  
   Stap voor stap  
  Via bewerkweergave Datum selecteren  
   Type selecteren  

   
Standaardactiviteiten 
tonen  

   
Contact maken met 
Skype-contact  

  Stap voor stap 
Standaardactiviteiten 
tonen  

   Naam selecteren  
   Afbeelding selecteren  

   
Contact maken met 
Skype-contact  

   Datum instellen  
   Type selecteren  

   
Afvinkbaarheid 
selecteren  

   
Verwijderen na 
selecteren  

   Alarm selecteren  
   Checklist selecteren  

   
Herinnering 
selecteren  

 Alarminstellingen Alarmgeluid 
Niet-afvinkbare 
activiteiten Standaard 

   Afvinkbare activiteiten Standaard 
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   Herinneringen Standaard 
  Alarmtijd Signaal  
   15 seconden  
   30 seconden  
   1 minuut  
   2 minuten  
   5 minuten  

  Herinneringen 
Trilfunctie bij 
herinnering  

  
(niet alle apparaten hebben 
een trilfunctie)   

  
Alarm via mediastream 
afspelen   

  
Lopende activiteit in volledig 
scherm tonen   

Functies Werkbalk  Nieuwe activiteit  
   Dagkalender  
   Weekkalender  
   Maandkalender  
   Menu  
 Startscherm  Dagkalender  
   Weekkalender  
   Maandkalender  
   Menu  
   Fotokalender  
 Time-out  Geen time-out  
   10 minuten  
   5 minuten  
   1 minuut  

   
Screensaver 
activeren  

Afbeeldingkiezer   Afbeeldingenarchief  
   Mijn foto's  
   Nieuwe foto nemen  
Menu   Camera  
   Mijn foto's  
   Fotokalender  
   Aftellen  
   Snel-instellingen  
   Instellingen  

   
Videogesprek 
(Skype)  

Aftellen Algemeen  Digitale tijd tonen  
   Geluid selecteren Standaard 

 Standaardtimers  
Lijst met 
standaardtimers  

Systeem Codebescherming Codebeschermingsinstellingen   

  
Deze weergave met code 
beschermen   

  
Codebeschermingsinstellingen 
Android   
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 Spraakondersteuning  
Spraakondersteuning 
gebruiken  

   

Woord voorlezen als 
er op de spatiebalk 
wordt gedrukt  

   Spraaksnelheid 0 

 Toetsenbord  
Automatisch wijzigen 
van shiftmodus  

   
Altijd 
HOOFDLETTERS  

   

QWERTY-
toetsenbord in 
horizontale modus 
gebruiken  

   

ABC-toetsenbord in 
horizontale modus 
gebruiken  
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