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Om denne guide
I Handi er der store muligheder for individuel tilpasning, hvilket giver  både 

for- og bagdele.

Takket være alle indstillingsmuligheder kan Handi indstilles efter brugerens

behov og ønske.

Men det stiller også høje krav til de støttepersoner der skal tilpasse Handi. De skal 

kende alle funktioner og desuden kunne vise dem på en pædagogisk måde for brugeren.

Med denne guide præsenteres de forskellige indstillinger visuelt og gør det derved 

enklere at tage stilling til hvilken indstilling der skal vælges. Nederst på hver side vises 

hvordan man laver den aktuelle indstilling.

Det er ikke noget krav at gennemgå alle sider, men man kan udvælge dem der er 

relevante for brugeren.



Handi Startmenu – vælge funktioner

Kalender

Notater

Diktafon

Album

Kamera

Tjekliste

Kontakter

Telefon

Sms

Min Status

Statussvar

Kriseplan

Prisberegner

Afspiller

Hurtigindstillinger

Lommeregner

Fotos

Batteri

Hvilke Handifunktioner er aktuelle for brugeren?

Vælg i Indstillinger|Startmenu|Organisere apps.



Handi Startmenu – vælg genvej

Indsæt aktivitet

Start timer

Ugevisning

Månedsoversigt

Ur

Hvilke af disse kalenderfunktioner skal kunne startes direkte fra Startmenuen?

Gå til Indstillinger|Startmenu|Organisere apps. Tryk på Ny, vælg Kalender og derefter ønskede funktioner.



Handi Startmenu – udseende

Med ikoner

I rӕkker

Standard (ligner Android)

Hvordan skal programmerne vises i Startmenuen?

Vælg i Indstillinger|Startmenu|Vælg startmenu.

Handi Rudenet Handi Rӕkker Standard



Adgang til Indstillinger

Ja

Nej

Skal ikonet for Indstillinger vises i Startmenuen?

Ikon: Vælg i Indstillinger|Startmenu|Organisere apps.

Kodebeskyt: Vælg i Indstillinger|System|Kodebeskyt indstillinger.

Ja

Nej

Skal Indstillinger kodebeskyttes?



Knappernes udseende

Klassisk værktøjslinie

Moderne værktøjslinie

Hvilket tema skal værktøjslinien have?

Vælg i Indstillinger|System|Tema.

Klassisk Moderne



Talestøtte

Ja

Nej

Skal talestøtte (talesyntese) bruges?

Talestøtte: Vælg i Indstillinger|System|Talesyntese|Talesyntese indstillinger.

Stemme: Vælg i Indstillinger|System|Talesyntese|Vælg stemme.

Skal det være en mande eller 

kvinde stemme?

Mand

Kvinde

Kalender

Gå ud på gaden,

Og drej derefter

til venstre.



Bladre i lister

Brug scroll-lister (trække)

Brug knapper

Skal man kunne trække op/ned med fingeren eller trykke på Bladre-knapper?

Vælg i Indstillinger|System|Lister.

Skal man kunne trække med 

fingeren til højre/venstre for at 

skifte side?

Brug fingerscroll

(Bruges kun i Startmenuen Handi 

Rudenet, Album og Billedarkiv.)



Tastatur

Handi tastatur

Indbygget tastatur

Hvilket tastatur skal bruges?

Vælg i Indstillinger|Android Indstillinger|Sprog og input.

Handi tastatur

ABC-rækkefølge i stående

QWERTY i liggende

Indbygget tastatur

QWERTY, med ordprædiktion

(Billedet viser Handi Xcover 2)



Billedstøtte

Brug HandiTools eller myAbilia for at tilpasse billedarkivet i Handi.

Ja

Nej

Har brugeren brug for billedstøtte?

Hvis ja, hvilke billedbaser skal bruges?

Handi-billeder

PCS

Pictogram

Bildfabriken

Andet

Husk at kameraet kan bruges

som billedstøtte!



Kalendersiden - aktiviteter

I en liste

Med en tidssøjle

Hvordan skal aktiviteterne vises?

Vælg i Indstillinger|Kalender|Kalendersiden.

Liste Tidssøjle



Kalendersiden – bladre

Vælg i Indstillinger|Kalender|Kalendersiden.

Ja

Nej

Skal man kunne scrolle bagud i tiden og se aktiviteter tidligere på dagen?

Skal man kunne bladre til dage frem i tiden?

Skal man kunne bladre i dage bagud i tiden?

Ja

Nej

Ja

Nej



Kalendersiden – aktiviteter

Ja

Nej

Skal den digitale tid for aktiviteten vises?

Vælg i Indstillinger|Kalender|Kalendersiden.

Ja

Nej

Skal teksten for aktiviteten vises?



Kalendersiden - tid

Ja

Nej, oplæs tiden i stedet

Skal klokken vises ved tryk på uret?

Vælg i Indstillinger|Kalender|Kalendersiden.



Aktivitetssiden

Ja

Nej

Skal brugeren selv kunne ændre en aktivitet?

Skal brugeren selv kunne slette en aktivitet?

Skal brugeren selv kunne ændre alarmtype?

Ja

Nej

Ja

Nej

Vælg i Indstillinger|Kalender|Aktivitetssiden.

Skal kvarturet vises for at give visuelt tidstøtte?

Ja

Nej

Vise det sidste kvarter som 5 punkter

Vise digital nedtælling nedenfor kvarturet



Indsӕt aktivitet

Ja

Nej

Skal man kunne lægge aktiviteter ind på starttider der er passeret?

Skal man lægge aktiviteter ind via Rediger-siden eller i sekvens?

Rediger-siden 
Sekvens

Vælg i Indstillinger|Kalender|Indsӕt aktivitet.

Rediger-siden Sekvens



Indsӕt aktivitet via sekvens
Hvis sekvens er valgt, hvilke sider skal vises?

Vӕlg dato

Vӕlg aktivitetstype

Vӕlg Standardaktivitet

Vӕlg billede

Navngiv aktiviteten

Info-menu

Slet bagefter

Vӕlg kvittering og alarm

Vӕlg kategori

Vӕlg påmindelse

Vӕlg tidslӕngde

Indstil sluttid

Vælg i Indstillinger|Kalender|Indsӕt aktivitet.



Indsӕt aktivitet via Rediger-siden

Vælg i Indstillinger|Kalender|Indsӕt aktivitet.

Skal man kunne vælge aktivitetstype?

Ja

Nej

Hvis Rediger-siden er valgt, hvilke funkioner skal vises?

Skal man kunne vælge standardaktivitet?

Ja

Nej



Rediger-siden

Vælg i Indstillinger|Kalender|Rediger-siden.

Hvilke felter skal vises på Rediger-siden?

Dato

Navn

Starttid

Sluttid

Tidslӕngde

Hele dagen

Kvittering

Vælg alarm

Billede

Info-menu

Påmindelse

Slet bagefter

Kategori



Knytte aktivitet

Vælg i Indstillinger|Kalender|Info-menu.

Hvilke funktioner skal kunne knyttes til en aktivitet via Info-menuen?

Notater

Diktafon

Billede

Timer

Telefonnummer

Sms

Link

Album

Tjekliste

Min Status

Adresse

Kontakt

Afspiller (musik og video)

Prisberegneren

Hurtigindstillinger

Anden app



Funktioner i Kalendermenuen

Ja

Nej

Skal brugeren kunne indsætte nye aktiviteter selv?

Vælg i Indstillinger|Kalender|Kalendermenuen.

Ja, med månedsoversigt

Ja, med ugevisning

Nej

Skal brugeren kunne kigge på andre dage i kalenderen?

Ja

Nej

Skal brugeren bruge timer?

Skal brugereren have adgang til Tidsmåleren og Tidsbog?

Ja

Nej



Funktioner i Kalendermenuen

Ja

Nej

Skal brugeren kunne søge i aktiviteter?

Vælg i Indstillinger|Kalender|Kalendermenuen.

Skal brugeren kunne oprette og ændre standardaktiviteter?

Ja

Nej

Skal brugeren kunne oprette og ændre standardtimere?

Skal brugeren kunne ændre alarmlyde og alarmtid?

Ja

Nej

Ja

Nej



Kalendersiden - tid

Analogt ur

Digitalt ur

Skal det være analog eller digital tidsvisning?

Vælg i Indstillinger|Kalender|Tidsvisning.

Skal måned markeres med symbol eller med ugenummer?

Handisymbol

Pictogram

Ugenummer

Intet

Ugedagsfarver

Ikke ugedagsfarver

Skal dagene have ugedagsfarver?

Grøn mandag

Rosa tirsdag

Orange onsdag

Blå torsdag

Gul fredag

Rød lørdag

Hvid søndag



Tidsindtastning

Digital (med tal)

Analog (med urskive)

Digital med Analog-knap

Analog med Digital-knap

Skal man vælge start- og sluttid ved at skrive tiden ind med tal, eller ved 

at flytte viserne på en urskive?

Vælg i Indstillinger|Kalender|Tidsindtastning.

Digital Analog Analog med knapDigital med knap

(Så kan man skifte 

mellem de to metoder)



Klokken

Analog

Digital

Analog og digital

Skal der være analogt eller digitalt ur i tidsvisningen?

Vælg i Indstillinger|Kalender|Klokken.

Hvad skal vises ved tidsvisning?

Dato

Tid på døgnet

Knap for oplæsning 

hvert kvarter (chime)



Ugevisning

5

7

Hvordan skal aktiviteter vises?

Altid tid

Med billede

Skal gentagende aktiviteter vises?

Ja

Nej

Skal knap for Timevisning vises?

Ja

Nej

Ska knap for Ny aktivitet vises?

Ja

Nej

Hvor mange dage skal vises i ugevisningen?

Vælg i Indstillinger|Kalender|Ugevisning.



Start timer

Vælg i Indstillinger|Kalender|Start timer.

Skal brugeren kunne

vælge Standardtimere?

Ja

Nej

Skal man kunne skrive

tekst til en ny timer?

Ja

Nej

Skal man kunne vælge

billede til en ny timer?

Ja

Nej



Standardaktiviteter og 

standardtimere
Hvilke standardaktiviteter har brugeren brug for?

Vælg i Indstillinger|Kalender|Standardaktiviteter og Indstillinger|Kalender|Standardtimere.

Hvilke standardtimere har brugeren brug for?



Kontakter

Vælg i Indstillinger|Kontakter|Vis i Kontakter og Indstillinger|Kontakter|Kontakt-menu.

Skal brugeren kunne lægge nye kontakter ind selv?

Adresse

Billede

Telefonnummer

Mobilnummer

E-mailadresse

Info

Slet

Ændre

Ja

Nej

Hvad skal vises på Kontaktsiden?

Er der brug for en ekstra bekræftelse ”Vil 

du ringe”? Ja

Nej



Sms

Modtage Sms: Vælg i Indstillinger|Sms|Sms-advisering.

Standardbesked: Indstillinger|Sms|Skriv besked og Indstillinger|Sms|Standardbesked.

Handi-Sms

Androids Sms-app

Skal nye beskeder modtages med Handi’s-SMS-funktion 

eller Androids SMS-app?

Skal standardbeskeder bruges?
Ja

Nej

Hvis ja, hvilke standardbeskeder har brugeren brug for?



Album

Fotos, videoklip, modtaget, opret: Vælg i Indstillinger|Album|Albumliste.

Dele: Vælg i Indstillinger|Album|Billedmenu.

Ja

Nej

Skal Fotos vises i Album?

Skal videoklip filmet med kameraet vises i Album?

Ja

Nej

Skal modtagne billeder (e-mail, Mms) vises i Album?

Skal man kunne sende Mms ved at dele billeder i Album?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Skal man kunne oprette album fra brugertilstand?



Kriseplan

Ja, forbered for stressede situationer

Nej

Har brugeren brug for støtte når han/hun havner i stressede situationer?

Brug for nogen at ringe til?

Færdigskrevne beskeder at sende til udvalgte personer?

Sende kortlink om hvor man befinder sig?

Definér kriseplan i Indstillinger|Kriseplan.



myAbilia

MyAbilia koster ikke ekstra. Henvend dig til din sagsbehandler eller dit Kommunikationscenter, hvis du ønsker myAbilia.

Ja, skaffe myAbilia

Nei, myAbilia er ikke nødvendigt

Ønsker brugeren at styre deres kalender, 

deres tjeklister eller deres billedarkiv fra 

computeren?

Ønsker brugeren at få et bedre overblik på 

en stor skærm?

Ønsker brugeren at få hjælp til kalenderen 

fra støttepersoner?



Et hjælpemiddel til

tryghed og selvstændighed

Læs mere på www.aabentoft.dk


