
PRINT GUIDELOGIN & INTRO

Indtast brugernavn

1

Indtast password

2

Tryk login3

4

5

App’en husker login’et så du slipper for det

App’en forbliver logget ind efter første gang

1

2

3

5

4

Gennemgå intro-guide

Swipe mod venstre eller brug cirklerne i bunden

Eller spring intro over

Brug teksten over cirklerne i bunden



PRINT GUIDEVÆRKTØJER

Kontakt-værktøj

1

Humør-værktøj

2

Skridttæller-værktøj

3

Kalender-værktøj

5

Her kan du oprette dine kontakter til modtagelse af data

Her kan du indtaste dit humør og tilknytte noter

Funktionen er aktiv konstant og tæller dine skridt & aktivitet

Her kan du nemt oprette aftaler og få overblik via ikoner

Medicin-værktøj

4
Dette værktøj hjælper dig med at huske at tage din medicin

21

3

7

5

4

6

Min udvikling

6
Her kan du se din udvikling for humør-  og skridtdata

Sekundær menu

7
Her kan du få mere info om app’en og andet.



PRINT GUIDEKONTAKT

Opret ny kontakt

1

Tag et kontaktbillede eller indsæt

2

Indtast titel og navn på person

3

Gem kontakten

5

Primær kontakt er nu oprettet

6

Du kan sende din data til kontaktpersoner

Du bestemmer selv om du ønsker billeder

Eks. titel: Læge / navn: Martin Lehman

Du kan altid redigere i kontakten senere

Du vil nu se kontakten i oversigten

1

2

3

Indtast e-mail og tlf.nr. 

4
Dette er vigtigt for at kunne dele din data

4

5



PRINT GUIDEHUMØR

Indtast dit humør

1

Indstil antal notifikationer

2

Beskriv hvordan du har det

3

Humørnote oversigt

5

Del dine noter

6

Tryk på den smiley som beskriver dit humør

Antal humørnotifikationer på en dag

Tilknyt note til dit humør så du kan huske det

Se alle indtastede noter på en liste

Her kan du dele dine noter med kontakter

Skriv ny note

4
Beskriv hvorfor dit humør er som det er

1

2

3

2

4

5

6



PRINT GUIDESKRIDTTÆLLER

Gå tilbage i aktivitet

1

Gå frem i aktivitet

2

Vælg ugedag du vil se

3

Del den valgte dags skridt

5

Her kan du se aktivitet for dagen før

Her kan du se aktivitet for dagen efter

Du kan vælge den dag på ugen du ønsker at se

Du kan dele dagens skridt med dine kontaktpersoner

Antal skridt gået valgte dag

4
Her kan du se din fysike aktivitet ved antal skridt

21
3

1 2

4

5



PRINT GUIDEMEDICIN

Vælg antal medicinnotifikationer

1

Indstil dine medicintidspunkter

2

Opret begivenhed - ny medicin

3

Vælg dato for medicin-genkøb

5

Vælg tidspunkt for medicin-genkøb

6

Tryk på solene for at indstille tidspunkter for medicin

Du bestemmer selv hvad du synes er morgen, osv.

Opret begivenhed så du husker at købe ny medicin 

Her skal du tælle frem til den dag du skal købe ny

Indstil hvornår på dagen du vil købe ny medicin

Type begivenhed valgt

4
Fordi du brugte medicin funktion kender den type

1

3

2
4

4

6

6

Notifikationer og opret

6
Vælg notifikationer til eller fra, og herefter opret



PRINT GUIDEKALENDER

Vælg kalenderoversigt

1

Opret ny begivenhed

2

Gå tilbage i kalenderen

3

Oversigten over begivenheder

5

Vælg mellem, dags-, uge-, og månedsoversigt

Her kan du via 3 trin oprette begivenhed

Gå en dag, uge eller måned tilbage alt efter oversigt

Her kan du se aftaler der er lagt ind i kalenderen

Gå frem i kalenderen

4
Gå en dag, uge eller måned frem, alt efter oversigt

1

5

1

3 4

5

1

5

2



PRINT GUIDEKALENDER

Vælg type begivenhed

1

Vælg dato for begivenhed

2

Vælg tidspunkt for begivenhed

3

Opret begivenheden

5

Vælg en passende type aftale med ikon

Indstil datoen for din aftale

Vælg tidspunkt for din aftale

Til sidst skal du acceptere begivenheden

1

1

Vælg notifikation til eller fra

4
Skal app’en give dig en besked?

2

3

4

5



PRINT GUIDEMIN UDVIKLING

Vælg datavisning

1

Gå en periode tilbage

2

Gå en periode frem

3

Dine humør og skridtdata

5

Vælg mellem perioderne uge, måned, kvartal 

Brug pilen til at gå en periode tilbage

Brug pilen til at gå en periode frem

Den venstre skala er skridt og højre humør

1

Vælg hvilken datavisning

4
Vælg om du vil have vist skridt og/eler humør

2 3

4

5

1

2 3

4

5

Del din data

6
Du kan dele din data sammen, eller hver for sig 6 6



PRINT GUIDEDEL DATA 

Vælg kontakt

1

Vælg e-mail for at sende dataen

2

En predefineret e-mail

3

Vælg den person du ønsker at sende dataen til

Du kan vælge mellem flere mail-services

E-mailen er klar til at blive sendt til valgte person

Send e-mailen

4
Send e-mailen til kontaktperson

2

1

3

4


