HUSKESEDDEL

TeleCare Nord

Brug af tavle pc’en
Formål
På tavle pc’en skal du overføre dine målinger til kommunen eller sygehuset.
Du skal også besvare nogle spørgsmål.
 Du har nu lært at bruge din tavle pc.
Tips & tricks
Du skal kun trykke let på skærmen med spidsen eller siden af din finger for at bruge tastaturet eller
klikke på knapper.
Se de enkelte vejledninger til brug af iltmåler, blodtryksmåler og vægt.
Se også vejledning til batteriskifte for hvert af apparaterne.
Du kan til enhver tid tage en måling, selvom den ikke er skemalagt.
Du kan til enhver tid lave dine øvelser, selvom de ikke er skemalagte.
Hvis besked-funktionen skal bruges, har kommunen givet dig en adresse at skrive til. Hvis du ikke
har modtaget en adresse, skal du ikke bruge beskeder. Så bruger du telefonen i stedet.
Handling

Forklaring

Tænd tavle pc’en

Tryk på den lille knap på den øverste kant i
venstre side.
Du bruger denne knap til både at tænde og
slukke.

Log ind

Her skal du skrive dit brugernavn og kodeord.
Dit brugernavn er altid dit cpr.nummer (uden
mellemrum), og dit kodeord er dit fornavn
stavet med småt.
Rør ved feltet brugernavn, og der kommer et
tastatur frem.
Skriv på tastaturet dit brugernavn.
Rør ved feltet Kodeord og skriv din kode på
tastaturet.
Dit kodeord vises kun som prikker.
Tryk på Klar (rød pil) når du er færdig.

Illustration

Tryk let på Login.
Menu

Hovedmenuen giver dig mulighed for at
foretage dine målinger og besvare
spørgeskemaer.
Du kan også se, om der er nye beskeder til dig.
Antallet står da i parentesen.
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Her kan du også selv skrive en besked, hvis det
er aftalt med kommunen, at I skal
kommunikere via systemet.
Hvis ikke, bruger I telefonen som sædvanligt.
Send besked

Klik på Beskeder. Vælg Ny besked. Skriv din
besked i beskedfeltet. I feltet under Overskrift
skriver du en kort overskrift. Herefter klikker
du på ”klar” og derefter på ”Send”. (Under Til
står der fortrykt TCN).
Du kan læse beskeden ved at flytte fingeren
hen over beskeden, du har skrevet i besked
feltet. Under beskedfeltet vil der komme
ordforslag til din tekst.

Skemalagte målinger

Du kan til enhver tid lave dine målinger, hvis
du har behov for at kende dine værdier.
Nogle målinger er skemalagt til bestemte
tidspunkter.
Når det er tid at tage en skemalagt måling, vil
tavle pc’en afgive en påmindelseslyd.

Spørgeskemaer

Der er forskellige spørgeskemaer, du skal
besvare på bestemte tidspunkter.
Tavle pc’en giver lyd, når du skal svare og det
skema du skal besvare, vil være markeret.

Test

Der er også nogle tests eller øvelser, du skal
lave på forskellige tidspunkter.
Tavle pc’en giver lyd, når det er tid.

Oplad tavle pc’en

Når batteriet er ved at være tomt, høres en
advarselstone fra tavle pc’en og der vises en
meddelelse om for lavt batteriniveau.
Lad batteriet op, så du kan bruge den igen.
Hvis batteriet er totalt afladet skal du lade
tavle pc’en op i et par minutter, slukke helt for
den, og tænde igen. Teksten ”Samsung Galaxy
tab 2” kommer frem på skærmen, når tavle pc’
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en har været helt slukket. Du kan nu bruge
den.
Lad tavle pc’ en være i lader, indtil den helt
opladet.
Stik til opladning

Der medfølger et stik til opladning af tavle
pc’en, som du tilslutter til en stikkontakt.

Log ud

Når du er færdig med at tage målinger og
svare på spørgsmål, skal du logge ud.
Klik på Log ud i øverste højre hjørne.

Sluk skærm

Hvis du ønsker kun at slukke for skærmen, kan
du trykke på tænd-sluk knappen på den
øverste kant.

Sluk tavle pc

Ønsker du at slukke tavle pc’en helt, skal du
holde tænd-sluk knappen inde, indtil der
kommer en lille menu, hvor du kan vælge Sluk.

Fjernstyring

Du kan ind i mellem opleve, at tavle pc’en
tænder ”af sig selv”. Det er når der sendes
nogle nye programmer eller rettelser til tavle
pc’en fra TeleCare Nord.
Du skal ikke gøre noget i den anledning.
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