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Starte Handi One 
Tillykke med din nye Handi One – Sådan kommer du i gang! 
For at lære mere om de forskellige trin, se Håndbogen. 

1. Starte Handi 
Tryk på Tænd-/sluk-knappen for at starte. Vent indtil startmenuen for Handi vises. 

2. Forbind Handi til myAbilia 
MyAbilia giver supportmedarbejdere mulighed for at hjælpe med Handi via internettet. For at 
være i stand til at logge på myAbilia skal Handi være forbundet til internettet, og du har brug 
for en myAbilia-konto. 
Har du allerede en myAbilia-konto? Følg instruktionerne nedenfor. 
Vil du oprette en myAbilia-konto? Start en webbrowser, gå til myAbilia.com, vælg Opret 
konto, og indtast dit navn og din e-mailadresse. I velkomst-e-mailen, der kommer fra 
myAbilia, kan du klikke på et link for at vælge en adgangskode. 
For at forbinde Handi til myAbilia: 

1. Start appen Hurtigindstillinger og fjern markeringen af Wi-Fi. 
2. Tryk på pilen og vælg ønsket trådløst netværk. 
3. Gå til Handi Indstillinger og vælg myAbilia. 
4. Indtast e-mailadressen og adgangskoden. 
5. Tryk på Log in. 
6. Fjern markeringen af Synkronisere og tryk på OK. Data overføres nu fra Handi til 

myAbilia. 

3. Husk dine loginoplysninger 
Du er velkommen til at skrive dine loginoplysninger ned for ikke at glemme dem. Husk at 
opbevare sedlen et sikkert sted. 

HUSK - Mit login til Handi og webservicen myAbilia 

Brugernavn: ____________________________________________________ 

Adgangskode: ____________________________________________________ 

 4. Tips: Tilpas Handi 
Handi kan tilpasses på mange måder, så den passer til brugerens behov. For tip, se kapitlet 
Kom i gang med Handi i Håndbogen. 

5. Tips: Brug myAbilia-webservicen 
Start en webbrowser på en computer eller tablet. Gå ind på www.myabilia.com og log ind med 
dine kontooplysninger. Fra myAbilia kan du nemt hjælpe med aktiviteter, billeder osv. i Handi. 
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