
Kjekt å ha - enkelt i bruk 
En høyttaler m/mikrofon + internett, kan gi deg det du 
trenger for å kunne bo hjemme lengre - med et enklere 
liv for deg og med mindre uro for de pårørende.  
 

Det jeg stusser mest på er hvorfor ikke alle har det - og bruker det 
på denne måten (i  digitale hjemme-tjenester), når det er et så 
åpenbart bruksområde? Så langt jeg kan se, er det både politisk 
vilje og ikke minst kommersiell interesse for å gi de kronisk syke 
en bedre helsetjeneste - bl.a. et enklere liv og å kunne bo lengre 
hjemme - samtidig som trykket på de nærmeste avtar noe. For 
sistnevnte betyr det bl.a. at de ikke må bekymre seg for om pulsen 
er grei og at hjertet slår normalt - slike data kan fåes når som helst. 
Dessuten er terskelen veldig lav: uten smartphone og Apps!  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Stemmestyrt Assistent 
- Smarte hjem for et enklere- og lengre-  liv, hjemme!
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Alexa fra 
Amazone 
Med gode og vel-
utviklede løsninger  
- når de støttes av 
Amazon selv. 

Google Home 
Støtter Googles og 
flere andre «Åpne» 
systemer. 

Det finnes flere 
- eller du kan bygge 
dem sammen selv av 
åpen programvare 
og standard maskin-
vare.

SMARTE HJEM 
Brann, røyk eller vann-
alarm. Kamera-over-

våking og trygghetas.

1
ASSISTENT 

Sett på kaffen, vaske-
maskin, lys, TVn osv. 

Ringe, åpne døren og 
minne om medisin.

2
UNDERHOLDNING 
Spille radio/musikk. 

Fortelle historier eller 
svare på spørsmål. Få 

oppskrift eller anvisning
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Rop på sommerń - 
så kommerń 
Hvorfor ikke gjøre livet enklere og 
tryggere - også for  de som er 
pårørende?  => ved å leve sammen 
med en Stemmestyrt Assistent! 

Bli litt Smartere hjemme du også! 
Du kan allerede ha et Smart Hjem og sikkerhets-
system med bl.a. kameraer som kan nås fra hvor 
som helst. Det neste trinnet for deg er da å legge 
til en smart assistent, slik at du kan kontrollere 
disse smarte enhetene, ikke bare fra en App, 
men bare med stemmen din. 

Det Smarte du allerede har blir enda bedre: 
Du vil finne flere fordeler med talestyring hver 
dag du bruker den - når den serverer musikk 
eller podcast samt styrer TVn med bare din 
stemme - i stedet for å bruke fjernkontrollen for 
å søke etter TV-programmer. Når du kommer 
hjem i mørke og med hendene fulle, er det bare 
å si «Bli lys» - og det blir det! 

Hvordan finne den rette løsning for deg? 
Sørg for å velge en løsning som teknisk støtter 
de smarte hjemme-kontrollene som er viktige for 
deg; f.eks. høyttaler-kvalitet eller evne til å 
forstå verbale kommandoer. Men maskinvare- 
og programvare-plattformer kan være enda 
viktigere. Bruker du Google kalender vil du 

kanskje velge Google Home, og er du Amazon-
medlem, er Amazon Echo et alternativ. Begge 
disse enhetene og andre vil forøvrig kunne styre 
et flertall av smarte hjemme-apparater som 
f.eks. Philips Hue-belysning, en Wi-Fi-termostat 
som en Nest-termostat og mye, mye mer. 

«Nyttige anskaffelses- 
tips og praktiske, gode 
eksempler på bruk av 
Stemmestyrt Assistent» 

Etter hvert som du bruker og får erfaring, kan 
du koble til en voksende liste av smarte enheter 
innen belysning, oppvarming, alarmer og 
elektroniske låser. Disse kan deretter fungere 
sammen for å gi deg total kontroll, komfort og 
sikkerhet -  og alt dette uten en App eller en 
Smarttelefon.
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HVA KAN ASSISTENTEN GJØRE FOR DEG? 
Alexa; spill fra det nye albumet av Justin Timberlake 
Alexa; hva er Artemis? 
Alexa; hvordan får jeg en bort en fett flekk på skorta? 
Alexa; gi meg lyden av en sandstrand" 
Alexa; hvor fort kan Serena Williams serve?" 
Alexa; du ringe tante Trine? 
Alexa; Jeg vil lære noe. 
Alexa; hvem leder Tippe-ligaen? 
Alexa; la oss spille et spill for barn 
Alexa; hva har jeg på kalenderen til helgen? 
Alexa; hvor mye koffein er det i kaffe? 
Alexa; gi meg en prediksjon for det store spillet.

En Stemmestyrt Assistent: 
= Høyttaler med mikrofon koblet til nettet.


