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Handi5 SW – Valg af telefon 

Handi5 SW kan bruges på næsten alle Android-baserede smartphones og 
tablets som er på markedet i dag. OBS! Se nederst på siden hvilke telefoner, 
som Handi ikke fungerer på.  
 
Det findes en mængde forskellige telefoner/tablets og det kan være svært at 
finde ud af, hvilken man skal købe.  
 
Abilia har derfor lavet en tjekliste med hvad man bør tænkte på ved valg af  
apparat. Vi har også valgt at anbefale tre modeller i tre priskategorier.  
 

Tjekliste før køb af apparat 

Skærmstørrelse 
Hvilke behov er der i forhold 
til syn, motorik, barn eller 
voksen osv.  

Lille skærm: 4" 
Stor skærm: >5" eller 
tablet  

Hukommelse 

Hvad skal apparatet 
anvendes til. Alene til Handi 
SW eller til et stort antal 
apps, til 
kommunikationsapp, til spil?  

Kun Handi: 4GB  
Mere end Handi: 16GB 

Robusthed 

Skal apparatet være 
stødsikkert, vandtæt, 
ridsefast. (Den kan dog 
beskyttes med forskellige 
typer skal ) 

IP67 og IP68: Fugt og 
vandtæt.  

Kamera 
Er der behov for et rigtigt 
godt kamera. 

Dyrere apparater har oftest 
et bedre kamera. 
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Navigerings-
knapper 

Hvilke behov er der i forhold 
til syn, motorik og kognition. 

Enklere med ”rigtige” 
knapper end med dem 
som er integrerede. På 
visse modeller kan man 
først aktivere Tilbage og  
Menu knap ved tryk på 
hjemknappen. 

Pris 

Hvad må apparatet koste? 
Jo dyrere apparat, desto 
bedre funktionalitet og 
kvalitet. 

Budget: 1000-3000 kr 
Medium: 3000-5000 kr 
Premium: >5000 kr  

 
 

Tips til hvordan man finder et sted at købe telefon 

På søgesider som f.eks. Pricerunner kan man filtrerer søgningen udfra egne 
kriterier.  
 
Filtrering på skærmstørrelse 4.0-5.0 tommer, vandtæt og 8GB hukommelse. 
Filtrering på skærmstørrelse mindst 5.0 tommer, vandtæt og 16GB hukommelse. 
Det er en god idé at vælge et af de større etablerede mærker, f.eks. Samsung, 
Sony eller LG. 

Tips til hvordan man kan vurdere, om et ældre apparat kan 

bruges 

Hvis man har en ældre telefon kan man se på, om den opfylder systemkravene 
til Handi5 SW: 
 
• Mindst Android-version 4.1  
• VGA-opløsning (480x640)  
• Mindst 800 MB ledig hukommelse (hvis man vil have alle talesynteser)  
 
Hvis man er usikker på telefonens specifikation er det mest enkelt at google 

http://www.pricerunner.se/cl/1/Mobiltelefoner#attr_50048219=60161850&attr_57315469=57316458&attr_57315476=57316467&s_53157755=4_5
http://www.pricerunner.se/cl/1/Mobiltelefoner#attr_50048219=60161850&attr_57315469=57316458&attr_57315476=57316468&s_53157755=5_7
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dette.  
 

Test af apparater hos Abilia 

Abilia teste et større antal apparater, men når langt fra igennem alle dem, som 
kommer på markedet.  
 
Vi kan ikke love at apparater som er godkendt af Abilia altid vil kunne fungere. 
Hvis man laver en Android opdatering på telefonen, så kan man risikere, at der 
er noget i Handi SW, som ikke længere virker.  
 
Når der kommer en ny Android-opdatering kan det tage nogle uger inden 
problemerne i Handi SW er løst.   
 

Vi anbefaler følgende smartphones (2017-08-03) 

Her er tips til tre apparater som sælges i dag, og som er testet og godkendt af 
Abilia. 
 

Budget*: 
1000-3000 kr 

Samsung 
Galaxy Xcover 
4 

5.0" skærm (stor)  
8 GB (installere mindre antal apps) 
IP68 (fugt og vandtæt), ridsefast skærm, 
stødsikker.  
Godt kamera 
Fysiske knapper 

Medium: 
3000-5000 kr 

Samsung 
Galaxy S7 

5.1” skærm (stor) 
32GB (kan installere stort antal apps) 
IP68 (fugt- og vandtæt), ridsefast skærm, 
ikke stødsikker (skal anbefales) 
Meget godt kamera 
Fysisk hjemknap 
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Premium: 
>5000 kr. 

Samsung 
Galaxy S8 

5.8” skærm (meget stor) 
32GB (kan installere stort antal apps) 
IP68 (fugt- og vandtæt), ridsefast skærm, 
ikke stødsikker (skal anbefales) Meget godt 
kamera 
Fysisk hjemknap 

 
* Apparater som er billigere end 1000 kr. risikerer at have for lille en 
hukommelse og for dårlig en skærmopløsning til Handi.  
 
 

Vi anbefaler ikke følgende smartphones 

LG K10. Ved installation kan setup filer og talesyntese ikke installeres. (Kan dog 

lægges ind manuelt). Telefonens filhåndtering følger ikke Android-standard, 

hvilket bevirker, at Handi kan fungere ustabilt.  

 

Huawei-enheder. Kamera-applikationen er inkompatibel med Handi5, så det er 

ikke muligt at tage billeder med kameraet og anvende dem i Handi. Det er ikke 

muligt at ændre på alarmlyden fra Handi uden at det gøres fra Android-

indstillingerne. Forkerte billeder vises i musikafspilleren. Brugeren får ikke 

spørgsmålet om Handi5 skal anvendes som hjemskærm uden at det indstilles i 

Android-indstillingerne.  

 

Samsung S5 mini. Billeder af typen GIF vises forkert i denne model, hvilket 

medfører at billedarkivet ikke vises optimalt.   

 

(Seneste opdatering 2017–08–03)  


