
Slik får du SeniorSmart på telefonen eller nettbrettet ditt! 

 

1. Installere 

Gå inn på Apple Store (iPhone) eller Google Play (Androide/Samsung-telefoner) og søk etter  

SeniorSmart 

• Trykk på Installer så bli SeniorSmart automatisk installert på telefonen/nettbrettet 

• Trykk på bilde av SeniorSmart for å åpne appen 

• Trykk på knappen som heter Forhåndsvisning i nederste høyre hjørne og du får opp lista 

over og kan bla i arrangementer.  

 

2. Registrer deg og få tilgang til mer avanserte funksjoner 

Trykk på knappen som heter registrering. Følgende må registreres: 

• Fornavn  

• Etternavn  

• Telefonnummer  

• epostadresse  

• passord  (velg deg et eget passord som du husker) 

Åpne eposten din og trykk på lenken du har fått tilsendt fra SeniorSmart for å bli godkjent. Du er nå 

klar til å bruke den mer avanserte versjonen av SeniorSmart. Lukk først appen og start den på nytt 

igjen. Første gangen du bruker den må du skrive inn  eposten din og passordet du valgte. 

 

3. Bruke SeniorSmart 

Enkel bruk 

I sin enkleste form kan du bruke SeniorSmart uten å registrerer deg dersom du bare velger å 

åpne forhåndsvisningen. 

Avansert bruk 

Dersom du registrerer deg så får du også mulighet for å lage egne arrangementet og invitere 

venner .  Arrangementer du lager sjøl blir bare synlig for deg og de venner som du har i Se-

niorSmart 

Vi anbefaler at alle registrerer seg uansett om de vil bruke bare de enkle eller mer avanserte funk-

sjoner 

 

Når du åpner SeniorSmart så vil den bare vise arrangementer i nærheten av der du bor. Øverst i 

skjermbilde så har du mulighet for å velge at du vil vise alle arrangementer, bare i en kommune eller 

i en omkrets fra der du er på 50 til 100 km.  

SeniorSmart er trygg å bruke. Vi registrere ingen andre opplysninger om deg enn navn, telefonnum-

mer og epostadresse og vi deler ingen opplysninger med andre. Du kan lese mer på 

www.seniorsmart.no 

Velkommen til å bruke SeniorSmart og bidra gjerne til at også andre bruker den! 


