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1. Indledning 
1.1 Om Handi One+ 
Handi One+ er et medisinsteknisk hjælpemiddel, der funger som en kognitiv støtte i 
hverdagen. Produktet er en håndholdt digital kalender med flere supplerende funktioner. 
 
Handi One+ har følgende funktioner: 

• Afspiller 
• Album 
• Diktafon 
• Hurtigindstillinger 
• Kalender 
• Kamera 
• Kontakter 
• Kriseplan 

• Lommeregner 
• Min Status og Statussvar 
• Notater 
• Prisberegnere 
• SMS 
• Tjekliste 
• Telefon 

 
Handi One+ kan i høj grad tilpasses efter brugerens behov og evner. Man kan bruge sine 
egne billeder eller dem, der findes i Handi One. Man kan vælge hvilke funktioner og apps, 
brugeren skal have adgang til. For at lære mere om, hvordan du tilpasser Handi – se 
Tilpasningsguide Handi5. 
Via webservicen myAbilia kan støttepersoner hjælpe til med Handi One+ på afstand. Fra 
computer eller tablet kan støttepersonerne administrere brugerens kalender, tjeklister, 
billedarkiv, notater og diktafon-notat. 
For at håndtere skemaer og overføre musik skal man bruge pc-programmet HandiTools. 
HandiTools kan downloades fra www.abilia.com. 
Vil du vide mere om Handi, se www.abilia.com. 

1.2 Erklæret formål 
Handi One+ er en digital kalender udviklet til folk, der har brug for hjælp med tid og 
planlægning og har brug for grafisk klarhed. Handi One+ kan bruges både indendørs og 
udendørs. 

1.3 Om dette dokument 
Dette dokument beskriver, hvordan du kommer i gang med at bruge Handi One. Denne 
håndbog er beregnet til ergoterapeuter, nære slægtninge eller andre støttepersoner. 
Dette dokument indeholder ikke detaljerede instruktioner til de indbyggede funktioner. Hver 
funktion har sin egen brugervejledning, som kan downloades på www.abilia.com. 
 

  

http://www.abilia.com/
http://www.abilia.com/
http://www.abilia.com/
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1.4 Vigtig information 
Før du bruger produktet, skal du læse og forstå indholdet af denne håndbog. 

1.4.1 Sikkerhedsdefinitioner 
 ADVARSEL: Risiko for personskade eller dødsfald, hvis instruktionerne 

ikke følges. 

 FORSIGTIGHED: Risiko for beskadigelse af produktet, hvis 
instruktionerne ikke følges. 
BEMÆRK: Oplysninger, der er nødvendige i en given situation. 
TIP: Yderligere oplysninger, der kan forbedre brugen af produktet. 

1.4.2 Sikkerhedsinstruktioner inden du bruger Handi One 

 ADVARSEL: Læs nedenstående advarsel, før du bruger produktet. 
• Må ikke anvendes Handi One+ som eneste støtte til medicin, medicinsk behandling 

eller andre vigtige aktiviteter. 
• Brug kun den originale netadapter, der leveres sammen med Handi One. 
• Brug kun CE-mærkede eksternt tilbehør.  
• Brug ikke flydende eller spraybaserede rengøringsmidler, der kan indeholde 

brandfarlige stoffer. 

1.4.3 Alvorlige hændelser 
Hvis der indtræffer en alvorlig hændelse i forbindelse med produktet, skal dette rapporteres til 
producenten og den kompetente myndighed i dit land. En hændelse anses for alvorlig, hvis 
den direkte eller indirekte har medført eller kunne have medført en patients, brugers eller en 
anden persons død, midlertidig eller permanent alvorlig forværring af en patients, brugers 
eller en anden persons helbredstilstand eller en alvorlig trussel mod folkesundheden.  

1.4.4 Produktansvar 
Produktet er udviklet og risikovurderet i henhold til ISO 14971. Manualen og de tekniske 
specifikationer er lavet i henhold til sikkerhedsvurderingerne i risikoanalysen. Tag altid højde 
for sikkerheden ved anvendelse af produktet. Abilia AB er ikke ansvarlig for konsekvenser 
som følge af forkert brug eller installation af produktet. Enhver form for skade eller 
manipulation med produktet bortfalder garantien og fraskriver sig producentens ansvar. 
Produktets estimerede levetid gælder, når det anvendes i overensstemmelse med dets 
tilsigtede brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner.  
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1.5 Kortfattet beskrivelse af Handi-apps'ene 
I dette kapitel gives en oversigt over alle Handi-apps. For mere detaljeret beskrivelse, se de 
respektive manualer til Handi-apps, der kan downloades fra www.aabentoft.dk. 

1.5.1 Afspiller 
I Afspiller kan du lytte til musik, lydbøger og film.  
Mediafilerne kan kun sorteres ”fysisk” i mapper, men ikke på nogen anden måde (fx efter 
albumtitel, komponist). 
Afspiller har automatiske afspilningslister. Alle musiknumre, som ligger i samme mappe, 
indgår i en afspilningsliste. Musiknumrene i mappen bliver automatisk afspillet i den 
rækkefølge, de ligger i mappen.  
Det er muligt at gemme et ”bogmærke”. På den måde kan du nemt finde tilbage til dét sted, 
hvor du sluttede i fx en lydbog. 
Mediafilerne lægges ind via HandiTools. 

1.5.2 Album 
Med funktionen Album kan du lave diasshow med billeder og indspillet lyd. Det kan være 
sociale diasshow af typen ”Min familie” eller diasshow, der fortæller en historie, fx. ”Ferie 
2020”. 
Funktionen Album kan også anvendes til mere praktisk betonede diasshow som opskrifter og 
arbejdsinstruktioner. 

1.5.3 Diktafon 
Med Diktafon indtaler du information. Det er enkelt at gemme og åbne Diktafon-notater. 
Du skal ikke kunne skrive for at benytte Diktafon, men funktionen kan også anvendes som en 
meget enkel og hurtig måde at lægge informationer ind på, selv om du kan skrive. 

1.5.4 Hurtigindstillinger 
I Hurtigindstillinger kommer man til de mest grundlæggende indstillinger som lydstyrke, 
kliklyd og lign på en letforståelig måde. Man kan slukke for lyden og indstille det tidspunkt, 
hvor den skal sættes til igen. Se også kapitel 7. Hurtigindstillinger. 

1.5.5 Kalender 
 ADVARSEL: Brug ikke Kalender som den eneste støtte til medicin, medicinsk 

behandling eller andre vigtige aktiviteter. 
Med Kalender får man et overblik over sin dag, uge og måned. Man får tydelige alarmer, når 
aktiviteter begynder og slutter. Det er nemt at tilføje aktiviteter. Du kan bruge billeder og få 
teksten oplæst med talesyntese. 
Man kan knytte ting sammen med aktiviteten, der passer til, som fx en indkøbsliste eller et 
telefonnummer. På den måde får man oplysningerne straks, når aktiviteten begynder i stedet 
for, at man skal lede efter den. 
Kalenderen er en central funktion i Handi og hjælper brugeren at holde styr på sit liv. 

  

http://www.aabentoft.dk/
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1.5.6 Kamera 
Med enhedens standard-kamera kan man tage sine egne billeder, for eksempel at 
symbolisere forskellige aktiviteter. (Ingen Handi-app) 
Et enklere Handi-kamera med begrænset funktionalitet kan vælges, se kapitel 8. Kamera for 
mere information. 

1.5.7 Kontakter 
I funktionen Kontakter kan du gemme information om forskellige personer. Informationen 
gemmes som en ”kontakt” og kan indeholde navn, billede, adresse, telefonnummer, 
mobilnummer, e-mailadresse og ekstra information. Via kontaktvinduet kan man ringe op og 
sende sms/e-mail direkte til kontaktpersonen. 
Kontaktlisten kan vises på to måder. Enten sorteret efter bogstav eller sorteret i mapper (fx 
”Familien” og ”Venner”) Hvilket gør det mere overskueligt at finde rundt i, hvis man har 
mange kontakter. Der findes desuden en søgefunktion, der gør det hurtigt og nemt at finde 
den ønskede kontakt. 

1.5.8 Kriseplan 
Kriseplan er en tryghedsfunktion for brugere, der risikerer at blive akut syge eller havne i en 
alvorlig krisesituation. 
Kriseplanen er en side med en handleplan ved akut krise. Informationen vises som tekst, der 
kan læses op med talesyntese. 
Det er muligt at oprette en knap som direkte ringer up til 1-3 foruddefinerede telefonnumre 
samt en knap som gør det muligt at sende en færdigskrevet sms-tekst til 1-3 mobilnumre. 

1.5.9 Lommeregner 
Lommeregner er en simpel regnemaskine, at man kan lægge sammen, trække fra, gange og 
dividere med. Alle indtastede tal og regnetegn vises i indtastningsvinduet, selv efter at du har 
trykket på ”er lig med” -tegnet. 
Hvis et til har været forkert, kan du ændre det uden at skulle starte igen. Du trykker derefter 
på indtastningsvinduet for at placere markøren der. Så kan du rydde og ændre som du vil. 
Lommeregner kan indstilles i tre niveauer; enkel, valutaformat og avanceret. 

1.5.10 Min Status og Statussvar 
Min Status og Statussvar er værktøjer til selvhjælp. Måske vil du finde ud af, om du har 
stresssymptomer og få råd om, hvordan du reducerer stress. Det kan også handle om at 
ønske at lære at spise regelmæssigt og være motiveret til at se, hvordan det går. Måske har 
du brug for hjælp til at tage initiativ til at få flere sociale kontakter. 
Ved hjælp af en formular kan du oprette dit eget spørgeskema og få en tilpasset 
beslutningsstøtte. Bagefter kan du se på de svar, du har givet via formularbesvarelsen. 
Skemaer oprettes og håndteres via HandiTools. 

1.5.11 Notater 
Med Notater kan du skrive informationer med det indbyggede tastatur (på skærmen). Det er 
enkelt at gemme og åbne notater. Informationen kan læses op med talesyntese. 
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1.5.12 Prisberegneren 
Funktionen Prisberegneren er beregnet til at give støtte, når du handler. Brugeren skal 
selvstændigt kunne vælge varer og kontrollere, om han har tilstrækkeligt med penge, samt 
kunne kontrollere, hvor meget han bør få tilbage. 
Prisberegneren indeholder også en valgfri støttefunktion, som hjælper brugeren med at 
vælge passende sedler og mønter (valører) ved at vise grøn baggrund ved valøren. 
Prisberegneren forudsætter, at brugeren selv kan aflæse og indskrive prisen på de forskellige 
varer. 

1.5.13 SMS 
Via SMS-funktionen kan du skrive og modtage beskeder. Den store fordel i forhold til en 
almindelig mobiltelefon er, at du kan få talestøtte både når du skriver din egen tekst og når 
du læser modtagne beskeder. Derudover kan du få hjælp til at skrive ved hjælp af ordinerede 
såkaldte grundlæggende beskeder. 
Det er muligt at foretage indstillinger for Picture SMS: Du kan indstille, om du vil skrive 
og/eller læse SMS med billeder. Du kan således skrive SMS med billeder, men modtage 
SMS med tekst og derefter få dem læst ud ved hjælp af talesyntese. 

1.5.14 Tjekliste 
Med Tjekliste kan du lave afkrydsningslister fx indkøbslister eller ”to-do”-lister. 
Tjeklisterne kan være tekstbaserede, billedbaserede eller en blanding af tekst og billede. 
Tjeklisterne anvendes enkeltvis, men også knyttes til en aktivitet i Kalenderen. Du kan lave 
enkeltstående aktiviteter og tilbagevendende aktiviteter med Tjekliste. 
Der findes to måder at oprette Tjeklister: En ”hurtig” for personer, der skriver uhindret og en 
hvor du trin for trin opretter en Tjekliste med billede og tekst. 

1.5.15 Telefon 
Telefonfunktionen er en forenklet telefonapp. Via Telefon kan du foretage og modtage 
opkald, og fra den brugervenlige telefonmenu kan du blandt andet se ubesvarede opkald og 
kontrollere saldi (hvis du har et genopfyldningskort). Du kan se, hvem der ringer, eller hvem 
du ringer til. 
Den indbyggede telefon bruges til opkald. 
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1.6 Terminologi 
I denne håndbog bruges følgende begreber. 
Enhed Hardwaren, der er Handi One+ installeret. 
Brugere Personer, der benytter sig af Handi One+ som hjælpemiddel. 
myAbilia Webtjeneste til Handi One+ og andre produkter fra Abilia. 

Der findes forskellige kontotyper: brugere, støttepersoner og 
administratorer. 

Startopsætning Billedarkiv, standardaktiviteter og standardtimere der findes i Handi 
One+ fra start. 

Brugertilstand Den tilstand Handi One+ er i, når man anvender den som hjælpemiddel. 
Indstillingstilstand Den tilstand, hvor man indstiller, hvordan Handi One+ skal virke. 

Henvisninger til indstillingsfunktioner er beskrevet som eksempel: 
Handi Indstillinger|Startmenu. 

Hjemskærm/ 
Startskærm 

Enhedens startmenu. Hertil kommer man altid når man trykker på Hjem-
knappen. 
Handi One+ har sin egen Startmenu med to forskellige layouts. 

Statusfelt Et felt øverst på skærmen i Startmenuen (standard-layout), som viser fx. 
batteriniveau og klokken. 

Hjem-knap En funktionsknap, se kapitel 2. Oversigt over Handi One, som altid fører 
til Startmenuen. 

Tilbage-knap En funktionsknap, se kapitel 2. Oversigt over Handi One, som altid fører 
til forrige billede. 

Stryge En måde hvorpå man kan navigere i forskellige lister ved at holde 
fingeren på skærmen og herefter trække opad/nedad eller højre/venstre. 
Erstatter ofte knapperne Næste/Forrige 

Zoom Hvor billederne vises i fuld skærm kan du zoome, forstørre billedet, ved 
at placere to fingre på skærmen og trække dem fra hinanden. 

Wi-Fi Teknik til trådløst netværk. Gør det muligt at tilslutte trådløst til 
internettet via fx en router. Gratis Wi-Fi kan forekomme i offentlige 
miljøer. 
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1.7 myAbilia 
MyAbilia er en webservice til Handi og andre produkter fra Abilia. 
Med myAbilia kan du: 

• Administrere kalender, billedarkiv, tjeklister, notater og diktafon fra datoer og/eller 
tablets eller lignende. 

• Vælge støttepersoner, som fx kan tilføje eller ændre påmindelser via internettet 
For at kunne bruge myAbilia skal man have en brugerkonto. 

1.7.1 Roller i myAbilia 
I myAbilia har man forskellige typer konti afhængigt af formålet. Brugeren er altid i centrum, 
altså den person, der bruger hjælpemidlet. Brugeren kan have behov for hjælp fra en 
støtteperson, fx med sin kalender etc. Afhængigt af aktiviteten kan der være behov for en 
administrator, der er en person, som administrerer konti og licenser uden at have adgang til 
brugerens personoplysninger. 
Afhængigt af rollen får man forskellige login i myAbilia og kan gøre forskellige ting i 
webservicen: 
Rolle Beskrivelse Funktioner 
Brugere Den person, der bruger hjælpemidlet. 

Behøver ikke at være aktiv på 
webservicen, men har bare en konto, 
der er forbundet med hjælpemidlet. 

Kalender, Standardtimere, 
Standardaktiviteter, 
Billedarkiv, Tjekliste, 
Notater, Diktafon, Profil, 
Licenser, Støttepersoner, 
Administratorer 

Støtteperson En eller flere personer, der hjælper 
brugeren med hjælpemidlet. 

Samme som ovenfor  

Administrator Den person, der opretter og/eller 
administrerer brugerkonti og licenser. 
Kan også være en støtteperson. 

Brugerkontoen: Profil, 
Støttepersoner, 
Administratorer 

 

1.7.2 Tilpas myAbilia 
Under Min profil|Moduler i myAbilia kan man vælge hvilke moduler, der skal vises i 
myAbilia. Hvis du bruger den samme MyAbilia-konto til forskellige enheder (som både 
MEMOplanner og Handi), kan du vælge hvilken kalender, der skal vises. 

1.7.3 Del myAbilia-kalender 
Ved at oprette et abonnementslink (ICS) til myAbilia-kalenderen, kan den vises i andre 
kalenderprogrammer som Outlook og Google. Instruktioner er tilgængelige på myAbilia. 
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1.8 Billedarkiv 
Med Handi One+ leveres følgende billeder: 

• Handi-billeder. Ca. 160 stk. billeder som oprindelig blev fremtaget af resursenheden 
AIR på Psykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Under 2014 
kompletterades billedbasen ved hjælp af illustrator Andreas Högberg. 

• Rolltalk-billeder. Ca. 60 stk. billeder fra den billedbase der hører med til 
kommunikationshjælpemidlet Rolltalk. 

• Smileys. 20 smiley-billeder som er fremstillet specielt til Handi. 
• Standardbilleder. 83 piktogram- og pcs-billeder. 
• Baggrunde. 8 stk. forskellige baggrunde, som kan bruges i Startmenuen. (Man kan 

anvende valgfrit billede som baggrund). 
Billederne er som udgangspunkt organiseret i mapperne Handi, Tøj, Badeværelse, Skole, 
Standardbilleder, Smileys, Personer (tom) og Baggrundsbilleder. 
For at tilpasse billedarkivet kan man nemt bruge myAbilia eller HandiTools. 

1.9 Support 
Aabentoft kan give support til Handi-funktionerne. Aabentoft kan ikke påtage sig service og 
support til alle de applikationer, som tilbydes på markedet. Der kan Aabentoft kun være 
rådgivende og vejledende. 

1.10 Licens 
Der er præinstalleret en treårig licens på Handi One. Licensen er også angivet på kuponen, 
der leveres sammen med produktet. 
Softwaren kan opdateres i løbet af licensperioden. 
En advarsel om, at licensen er ved at udløbe, vises i Handi i god tid i forvejen (3 måneder, 3 
uger og 3 dage). 
Se slutdatoen på licensen i Handi Indstillinger|System|Licenshåndtering. 
Forlængelse af licensen kan bestilles fra Aabentoft. Ved bestilling skal du indtaste 
licensnøglen og e-mailadressen, som en ny voucher skal sendes til. 
For at aktivere forlængelse af licensen skal man efterfølgende gå til Handi Indstillinger| 
System|Licenshåndtering og trykke på Søg licensforlængelse. Sørg for at der er 
internetadgang.  
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2. Oversigt over Handi One 

 
 
 
1. Kamera (forside)   9. Højttaler 
2. Ørehøjttaler  10. Fingeraftrykslæser 
3. Nærhedssensor 11. Kamera (bagside) 
4. Touchskærm 12. Fotolyse 
5. Mikrofon 13. Sekundær mikrofon  
6. USB-port 14. Lydstyrke-knap 
7. Kamera-knap 15. Tænd/sluk-knap 
8. SIM-kortholder  

 
Mange henvisninger i denne håndbog har formatet ”(X)”, hvor X refererer til et punkt i listen 
ovenfor. Funktionsknappen Hjem  og Tilbage  er ikke fysiske knapper, men de er 
integreret i skærmen.  
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3. Start op Handi One 
3.1 Kontroller indholdet i æsken 
Æsken skal indeholde følgende: 

1. Handi One+ G2 
2. Netadapter – USB C 
3. Hovedsæt 
4. Udkastningsværktøj 
5. OTG-kabel 
6. Blød taske 
7. Dokumentation: 

a. Start op Handi 
b. Håndbog Handi One+ G2 (dette dokument) 
c. Brugervejledning Kalender 
d. Tilpasningsguide, Bruger-tilpasse Handi 5 

8. Værdibevis med licensnøgle 

3.2 Indsæt SIM-kort 
For at kunne ringe og sende SMS skal du indsætte et SIM-kort i Handi One +. Du kan bruge 
andre Handi-apps uden et SIM-kort. 
Micro-SIM eller 3FF-SIM-kort kan bruges i denne enhed. Brug af inkompatible SIM-kort kan 
beskadige kortet og enheden samt data gemt på kortet. 

1. Åbn låget til SIM-kortholderen (8). 
2. Indsæt udkastningsværktøjet i hullet på SIM-kortholderen for at 

frigøre holderen. 
3. Træk forsigtigt holderen ud af sin plads ved hjælp af 

udkastningsværktøjet. 
4. Læg SIM-kortet i holderen med de guldfarvede kontakter nedad. 
5. Skub SIM-kortet ind i åbningen. 
6. Sæt holderen på plads igen. 
7. Luk låget. 
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3.3 Oplad batteriet 

 ADVARSEL: Brug kun den originale netadapter, der leveres sammen med Handi One. 

 

1. Åbn dækslet over USB-porten. 
BEMÆRK: Dækslet over USB-porten kan være 
svært at fjerne, hvis du lukker det. Brug et ikke-
skarpt værktøj, såsom en pincet, til at åbne låget. 

2. Sæt det lille stik på USB-kablet i USB-porten (6) på 
Handi One. 

3. Sæt det store stik på USB-kablet i opladeren, som du 
derefter sætter i en stikkontakt. 

Sluk enheden eller skærmen, hvis du vil have, at 
batteriet oplades hurtigere. Tryk på tænd-/sluk-knappen 
(15) for at få vist opladningsstatus. 
Spar strøm! 
Træk opladeren ud af stikkontakten, når batteriet er fuldt 
opladet, og du har frakoblet opladeren fra enheden. 

3.4 Starte Handi One+ 
Tryk på tænd-/sluk-knappen (15) til enheden vibrerer og skærmen lyser. Handi One+ starter 
og efter lidt tid vises Startmenuen. 
Visningen "Indtast PIN" vises, hvis den indsættes i et SIM-kort, der er indstillet til kontrol af 
PIN-kode. Indtast den aktuelle PIN-kode, og tryk på OK. 

3.5 Tilslut enheden til internettet 
Når du bruger webservicen myAbilia, skal Handi One+ være forbundet til internettet. Der må 
da være et tilgængeligt trådløst netværk 
For at oprette forbindelse til et trådløst netværk skal du starte appen Hurtigindstillinger og 
krydse af Wi-Fi. Tryk på pilen, og vælg det ønskede trådløse netværk. 
For at oprette forbindelse til mobilt bredbånd, se kapitel 5.6.2 Mobilt bredbånd. 
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3.6 Indstil dato og tid 
Handi One+ er oprindeligt indstillet til at vise den korrekte dato og tid, men klokkeslættet skal 
nulstilles, hvis enhedens backupbatteri er fuldstændigt afladet. Hvis du ikke tilslutter enheden 
til internettet (se ovenfor), skal dato og klokkeslæt indstilles manuelt: 
Det kan også være nødvendigt at indstille klokkeslættet manuelt, hvis telefonoperatøren ikke 
sender tidsoplysninger i sit netværk. 

1. Gå til Handi Indstillinger|Android Indstillinger|System|Dato og tid. 
2. Sluk Automatisk dato og tid. 
3. Tryk på Vælg tidszone og vælg ”Amsterdam”. 
4. Tryk på Angiv dato. 
5. Rul gennem kalendervisningen, og tryk på den aktuelle 

dato. 
6. Tryk på OK for at gemme datoen. 
7. Tryk på Angiv tid.  
8. Tryk på det aktuelle klokkeslæt. 
9. Tryk på OK for at gemme tid. 
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4. Kom i gang med Handi One 
Nedenfor gives tips til, hvad man kan gøre for nemmere at komme i gang med Handi One. 
Alle indstillinger foretages via indstillingstilstanden. Dette opnås ved at vælge Handi 
Indstillinger i Startmenuen eller via ”knapkombinationen” (se kapitel 9.1 Indstillingstilstand). 

4.1 Tilpas Handi One 
Handi kan i høj grad tilpasses efter brugerens behov og evner 
Brug Tilpasningsguide Handi5 for at se, hvilke der er de vigtigste indstillinger, og hvordan 
de skal udføres. Her finder du oplysninger om startmenuen, talesyntese, billedunderstøttelse, 
tastatur, kalenderfunktionalitet og -udseende, hvordan man kan beskytte indstillingstilstanden 
med adgangskode osv. 

4.2 Start op myAbilia 
Hvis Handi One+ skal sluttes til myAbilia, skal følgende gøres: 
Gå til Handi Indstillinger|myAbilia og indtast brugernavnet og adgangskoden til brugerens 
myAbilia-konto. 
Læs mere i kapitel 9.8 MyAbilia. 

4.3 Vælg tastatur 
Du kan vælge mellem forskellige tastaturer i Handi One: 

• Handi. ABC-layout af bogstaverne, store taster og talesyntese. 
• Standard. QWERTY-tastatur, mindre taster og ordprædiktion. 

Standard er forvalgt. Læs mere i kapitel 5.9 Tastatur om hvordan du vælger Handi-tastaturet. 

4.4 Indstil skærmlås 
Ved levering er Handi One+ indstillet uden skærmlås. Dette betyder, at skærmen ikke låses 
automatisk efter tryk på tænd/sluk-knappen. For at forhindre, at du ved et uheld trykker på 
skærmen, kan du vælge at aktivere skærmlåsen. 
Se kapitel 5.5 Skærmlås og sikkerhedslås, hvordan du indstiller skærmlås. 

4.5 Kopier kontakter til Handi One+ 
Hvis brugeren ønsker at overføre deres kontaktliste fra en gammel telefon til Handi One+, 
kan dette gøres via indstillingstilstanden. 
Fordelen ved at bruge Handi-kontakter er, at du derefter kan gruppere og sortere dine 
kontakter. 
Gå til Handi Indstillinger|Kontakter|Kopiér kontakter. En guide startes: 

1. Vælg den konto, hvorfra kontakterne skal kopieres (SIM-kort). 
2. Kontroller de kontakter, der skal kopieres. Tryk på Næste, når du er færdig. 
3. Vælg den konto, som kontakterne skal kopieres til (Handi), og tryk på OK. 

 
Nu er kontakterne fra SIM-kortet i Handi-kontakter, og du kan fx Sortere dem i grupper, tilføje 
billeder og information. Læs mere i Brugervejledning Kontakter. 
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5. Håndtering af Handi One+ 
5.1 Tænd og sluk 
Handi One+ tændes og slukkes ved, at du trykker på Tænd/sluk-
knappen. Det der egentlig sker, når du slukker med Tænd/sluk - 
knappen, er at skærmen slukkes og maskinen går i standby. 
Hvis du ikke anvender Handi i 10 minutter går den automatisk i 
standby. (Denne tid kan ændres, se kapitel 5.8.1 Skærmens 
tidsgrænse. 
Når apparatet er på standby, ’vågner’ det automatisk ved for 
eksempel en alarm. 

 
For at slukke apparatet helt skal du holde Tænd/sluk-knappen nede til alternativmenuen 
vises og så vælg Sluk. 
Når du trykker på Sluk slukkes apparatet helt. 

 BEMÆRK: Derefter vågner Handi One+ ikke automatisk i tilfælde for eksempel en alarm. 
For at starte Handi One+ igen trykker du en gang på Tænd/sluk-knappen i omkring 3 
sekunder, hvor efter enheden genstarter. 

5.2 Opladning og batterihåndtering 

 ADVARSEL: Brug kun den originale netadapter, 
der leveres sammen med Handi One. 

Handi One+ oplades ved at slutte det lille stik på USB-
kablet til USB-porten i henhold til billedet og det store 
stik på USB-kablet til opladeren, der er tilsluttet en 
stikkontakt. 
Man kan se batteriniveauet i statusfeltet øverst på 
skærmen (Standard-layout) eller i Hurtigindstillinger, se 
5.2.3 Kontrollér batteriniveau. 
Hvor længe batteriet rækker, afhænger naturligvis af, 
hvor meget du anvender Handi One. En god rutine er 
at oplade Handi hver nat 

 

5.2.1 Handi One+ er fuldstændig afladet 
Hvis Handi One+ er helt afladet (der sker ikke noget, når du trykker på Tænd/sluk-knappen), 
skal du begynde med at lade den op med strømadapteren som beskrevet ovenfor. Det tager 
et par timer at oplade en helt afladet Handi One. 

5.2.2 Advarselsmeddelelse ”Forbind oplader” 
Når batteriet er afladet til ca. 15 % af sin fulde kapacitet, vises en advarsel om, at batteriet 
trænger til opladning. Når du klikker på OK, kan Handi One+ fortsat anvendes. Dog bliver 
advarslen vist med jævne mellemrum. 

  

Tænd/sluk -
knapp 
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5.2.3 Kontrollér batteriniveau 
Det er nemt at se batteriniveauet i statusfeltet (Standard-layout). 
Hvis statusfeltet ikke er tilgængeligt, eller hvis man ønsker at se batteriniveauet mere 
detaljeret, kan man kigge i Hurtigindstillinger, se 7.10 Batteri. 

5.3 Dato og tid 
Indstilling af dato, tid og tidszone indstilles via Handi-indstillinger|Android-indstillinger| 
System|Dato og tid. 

 

Det er bedst, hvis du kan have indstillingen Automatisk dato og tid, 
hvilket betyder, at oplysninger om dato, tid og tidszone automatisk 
hentes via telefonnettet/det trådløse netværk. Derefter viser uret 
altid det nøjagtige tidspunkt, og du ved, at det at skifte til 
sommer/vintertid fungerer. Desværre tilbyder ikke alle operatører 
disse oplysninger i deres netværk. 
Normalt er indstillingen Automatisk dato og tid, men hvis det ikke 
fungerer tilfredsstillende, skal du slå det fra. Derefter kan dato og 
tid indstilles manuelt. 
For at ændre tidszonen skal du slå Automatisk dato og tid, og vælg 
derefter den ønskede tidszone. 

5.4 Lyd 
Lydstyrken kan indstilles på flere måder. 

5.4.1 Lydregulering 
Mens man fx lytter til musik eller en lydbog, kan man nemt ændre på lydstyrken 
(medievolumen) ved at trykke på Lydstyrke-knappen. 

5.4.2 Lydstyrke indstillinger 
Via Hurtigindstillinger kan man nemt ændre de forskellige styrker, se 7.3 Lydstyrke. 
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5.4.3 Alarmlyd 
Hvis Alarmlyd er indstillet, så den vises i Kalendermenuen i Kalender, kan man indstille de 
alarmlyde, som de forskellige aktiviteter, timere og påmindelser skal have der. Ellers 
foretages indstilling af alarmlyde i Handi-Indstillinger|Kalender|Alarmlyd. 

 

Man kan indstille separate lyde til Aktiviteter uden kvittering, 
Aktiviteter med kvittering, Timere og Påmindelser. 
Man vælger alarmlyd ved at trykke på alarmlydens navn. Der vil så 
blive vist en liste med de tilgængelige alarmlyde. Ved at trykke på 

Play-knappen  kan man afspille den valgte alarmlyd. 
For påmindelsesalarm findes også muligheden –Ingen lyd- i listen 
samt afkrydsningsfeltet Vibration ved påmindelse. Hvis man vælger 
dette, vil alle påmindelser være lydløse, men med vibration. 
Alarmtiden, dvs. den tid som alarm og påmindelser skal lyde/vibrere 
kan indstilles på Alarmsignal, 15 sekunder, 30 sekunder, 1 minut, 2 
minutter og 5 minutter. (”Alarmsignal” afspiller lyden et øjeblik.) 

5.4.3.1 Egne alarmlyder 
Du kan indtaste dine egne alarmlyde. Disse skal være i mp3- eller m4a-format. Forbind 
Handi til pc, og placer lydfilerne i mappen alarms. 

5.4.4 Kliklyd 
Via Hurtigindstillinger kan man indstille om man vil have en kliklyd som bekræftelse, når man 
trykker på knapper osv. i apps, se 7.5 Kliklyd. 

5.4.5 Ringetoner 
Via Hurtigindstillinger kan du indstille, hvilken ringetone du ønsker, se 7.8 Ringetone. 

5.4.5.1 Egne ringetoner 
Egne ringetoner skal være i mp3- eller m4a-format. Tilslut Handi til pc, og placer lydfilerne i 
ringtones-mappen. 

5.4.6 Vibration 
Via Hurtigindstillinger kan du vælge vibration til/fra, se 7.4 Vibration. Hvis du markerer 
Vibration, vibrerer Handi under indgående opkald og underretninger (for eksempel 
SMS/MMS). Denne indstilling påvirker ikke, hvordan Handi-kalenderen advarer om 
aktiviteter, timere eller påmindelser (for disse alarmer gælder indstillingen i kalenderen for 
hver alarm). 
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5.5 Skærmlås og sikkerhedslås 
Skærmlås betyder, at skærmen og knapperne er låst og ikke kan trykkes ved en fejltagelse. 
Hvis skærmlås er valgt, aktiveres den, så snart skærmen slukkes. Hvis der er alarm, opkald 
eller SMS/MMS, åbnes skærmlåsen, så du kan kvittere, svare eller læse som normalt. 

Åbn skærmlåsen: 
Tryk på tænd/sluk-knappen (15), når skærmen er slukket. Placer din finger på skærmen, og 
træk i en hvilken som helst retning for at låse den op. 

Tænd skærmlåsen: 
For at slukke for skærmen skal du trykke på tænd/sluk-knappen (15). 
Via Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Sikkerhed|Skærmlås indstiller du, om 
skærmlås skal bruges. Vælg "Træk" for at indstille skærmlåsen eller "Ingen" for ikke at bruge 
skærmlåsen. 
For øget sikkerhed kan du vælge at have en sikkerhedslås, som du skal indstille, før 
enheden åbnes helt, og du kan bruge Handi. De anbefalede muligheder for skærmlås er 
Grafisk adgangskode eller PIN-kode. 

5.5.1 Grafisk adgangskode 
Du indstiller den grafiske adgangskode i Handi Indstillinger|Android 
Indstillinger|Sikkerhed|Grafisk adgangskode. Følg instruktionerne på skærmen. 

5.5.2 PIN-kode 
Du indstiller PIN-koden i Handi Indstillinger|Android 
Indstillinger|Sikkerhed|Skærmlås|PIN. Følg instruktionerne på skærmen. 

BEMÆRK: Brug af sikkerhedslåse sker på egen risiko. Abilia kan ikke hjælpe, hvis en 
grafisk adgangskode eller pinkode er glemt. 
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5.6 Internetforbindelse 
Brug af webservicen myAbilia kræver en internetforbindelse. 

5.6.1 Wi-Fi 
Via Hurtigindstillinger kan man tilslutte til Wi-Fi (trådløst netværk), se 7.1 Wi-Fi. 
Når man krydser af i Wi-Fi i Hurtigindstillinger kan Handi One+ tilsluttes et trådløst netværk. 
Når man er inden for rækkevidde af det trådløse netværk, vil Handi One+ automatisk vælge 
denne tilslutning til internettet, ikke mobilt bredbånd. Det er normalt både billigere og 
hurtigere at være forbundet til et trådløst netværk end at være forbundet med mobilt 
bredbånd. 
I nogle situationer kan det dog være hensigtsmæssigt at slukke for det trådløse netværk, hvis 
det ikke fungerer korrekt. 

  

 

 

Når man trykker på Wi-Fi i Hurtigindstillinger vises det første billede. 
Her ser man hvilke trådløse netværk, der er tilgængelige. Når man peger på det netværk, 
man vil tilslutte sig, vises det andet billede. 
Man angiver adgangskode og trykker på Tilslut. Herefter vises det tredje billede med 
information om, at man er tilsluttet til det valgte netværk. 

5.6.2 Mobilt bredbånd 
For at kunne oprette forbindelse til internettet via mobilt bredbånd skal Handi One+ have et 
SIM-kort med surfing. 
Forbindelsen foretages via Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Dataforbrug| 
<Netværksoperatørens navn, fx “Tele2”>.  
Aktivér mobildata. 

BEMÆRK: Du skal have gratis surfing på dit telefonabonnement, ellers kan denne 
indstilling medføre betydelige omkostninger. 

5.6.3 Flytilstand 
Flytilstand betyder, at al radiokommunikation er slået fra, dvs. hverken Wi-Fi eller Bluetooth 
fungerer. I øvrigt fungerer Handi som den plejer. Denne tilstand forlanges i forbindelse med 
flyrejser og besøg i en del bygninger, fx sygehuse. 
For at indstille flytilstand skal du holde Tænd/sluk-knappen nede, indtil indstillingsmenuen 
vises. Tryk på flytilstand for at aktivere (tænde) eller deaktivere (slå fra) funktionen. 
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5.7 Trådløst hovedsæt (Bluetooth) 

 ADVARSEL: Brug kun CE-mærkede eksternt tilbehør. 
Via Hurtigindstillinger kan man tilslutte Bluetooth (og højttaler), se 7.2 Bluetooth. 

5.8 Skærmindstillinger 

5.8.1 Skærmens tidsgrænse 
Via Skærmens tidsgrænse kan man sætte tiden, inden skærmen slukkes, og telefonen går i 
dvale (gælder kun, når telefonen går på batteristrøm). Se 7.7 Skærmens tidsgrænse. 

5.8.2 Roter skærm 
Via Hurtigindstillinger kan du indstille, om skærmen roteres, når du drejer enheden. Se 
kapitel 7.6 Roter skærm. 

5.9 Tastatur 
Man kan vælge mellem forskellige tastaturer i Handi One. 
Fordelen ved Handi-tastaturet er, at det har store taster og talestøtte. 
Standardtastaturet har små taster, men giver ordprædiktion. 
Man vælger tastatur i Handi-Indstillinger|Android Indstillinger| 
System|Sprog og input|Tastatur og inputmetoder. 

BEMÆRK: Handi Tastatur skal være afkrydset, for at man kan 
vælge det under Aktuelt tastatur (tryk på Vælg tastaturer). 

 
5.9.1 Handi-tastaturets funktion 
Handi-tastaturet ændrer automatisk skifttilstand. Ved punkt eller på en ny linje bliver det 
første bogstav automatisk stort. 
Handi-tastaturet viser et ABC-tastatur ved stående skærm og et QWERTY-tastatur ved 
liggende. 

5.10 Telefonindstillinger 

5.10.1 Administration af PIN-kode 
Når du køber et telefonabonnement, enten et såkaldt genopfyldningskort eller et almindeligt 
abonnement, får du et SIM-kort. SIM-kortet indeholder en PIN-kode og en PUK-kode. 
PIN-koden skal indtastes for at starte telefonen, men også når du genstarter telefonen. Hvis 
du indtaster den forkerte kode tre gange, låses SIM-kortet, og du skal bruge PUK-koden for 
at åbne den. For mange Handi One+-brugere kan dette være uheldigt, og det anbefales 
derfor at slå PIN-koden fra i Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Sikkerhed|Indstil 
SIM-kortlås|Lås SIM-kort. Her kan du også ændre PIN-koden. 
PIN-kodekontrollen er kun en tyveribeskyttelse for selve SIM-kortet (du kan ikke bruge SIM-
kortet i en anden telefon, hvis du ikke kender PIN-koden). 
Hvis brugeren vil beskytte indholdet af deres Handi One+ af hensyn til fortrolighed, anbefales 
det at have en skærmlås i stedet, se 4.4 Indstil skærmlås. 
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5.10.2 Forbindelsesindstillinger 
For at kunne sende og modtage SMS og MMS skal beskedserveren muligvis konfigureres. 
Dette gøres automatisk med de store operatører. Hvis du har brug for hjælp til opsætning af 
tjenesten, skal du kontakte din operatør. 

5.11 Enhedens hukommelse og hukommelseskort 
Handi One+ har to minder: den indbyggede enhedshukommelse og et eksternt micro-SD-
hukommelseskort. Hukommelseskortet leveres ikke med enheden, men kan købes separat. 
Enhedshukommelsen indeholder alle brugerdata for Handi og alle fotos, du tager med 
mobilkameraet. 

5.11.1 Kamerabilleder på hukommelseskort 
Hvis du tager mange billeder med mobilkameraet og ikke ønsker at fylde enhedens 
hukommelse med billeder, kan du vælge at gemme kamerabillederne på hukommelseskortet. 
Dette lægger dog nogle begrænsninger i håndteringen af fotos: Billeder kan ikke ryddes fra 
Album|Fotos. Så overvej følgende, inden du vælger at gemme kamerabilleder på 
hukommelseskort: 

• Tager du så mange billeder eller har så mange apps, at der er risiko for, at enhedens 
hukommelse ikke er nok? 

• Kan du gøre uden at være i stand til at rydde kamerabilleder via Fotos? (De kan 
ryddes fra standard-appen Galleri.) 

Hvis du svarer ja på disse spørgsmål, anbefales det at gemme fotos på hukommelseskortet, 
se nedenfor, hvordan du foretager indstillinger. 

5.12 Apps 
Apps, forkortelse for "applikationer" er de programmer, der er installeret i enheden. Du kan 
skelne mellem følgende apps i Handi One+: 
• Handi-apps. De apps, der er udviklet specielt til Handi 5: Kalender, formularer, 

kontakter, kriseplan, Hurtigindstillinger og mere. De har alle det samme lille valg nederst 
til højre på ikonet:  

• Standard-apps. De apps, der ofte er indbygget i smartphones og derefter også 
inkluderet i Handi One+, for eksempel Telefon, SMS/MMS og Lommeregner. 

• Tredjeparts-apps. Apps downloadet via Google Play Butik. For eksempel 
rejseplanlæggere, læsebøger, nyheder, Spotify og Facebook. 

Handi-apps'ene er kort beskrevet i kapitel 1.5 Kortfattet beskrivelse af Handi-apps'ene.  
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5.12.1 Google-konto og Play Butik 
5.12.1.1 Play Butik 
Via Google Play Butik downloader du tredjepartsapps. For at kunne downloade apps skal en 
Google-konto være linket til enheden, se kapitel 5.12.1.2 Google-konto. 
Du kan have Play Butik som en genvej i Start-menuen. Hvis du ikke ønsker, at brugeren selv 
skal kunne downloade apps, kan du i stedet starte Play Butik via indstillingstilstanden. 

5.12.1.2 Google-konto 
For at kunne downloade apps skal du have en Google-konto ("Gmail"). Følg disse trin for at 
oprette forbindelse til en Google-konto i Handi One+: 

1. Åbn Google Play Butik-appen fra indstillingstilstand eller Start-menuen. 
2. Opdater applikationen, når du bliver bedt om det.  

Log ind på din Google-konto, når du bliver bedt om det. 
Hvis du har en eksisterende konto, kan du udfylde dine kontooplysninger. Google 
synkroniserer derefter din konto med din Handi. Det kan tage et par minutter. 
Hvis du ikke har en eksisterende konto, skal du vælge Opret konto, så kan du udfylde 
en formular med navn og den ønskede e-mail. Endelig skal du vælge en adgangskode 
til din konto. 

5.12.2 Kort beskrivelse af standard-apps 
Nedenfor er en kort beskrivelse af de vigtigste standard-apps'ene, da de ser ud og fungerer i 
Handi One+. 

5.12.2.1 Telefon 
Telefon er standardappen til at foretage og modtage telefonopkald. Det anbefales, at du 
bruger Handi-appen Telefon i stedet for at få stemmestøtte, enklere opkaldslister og 
muligheden for at gemme et nyt nummer til Handi-kontakterne. Handi-appen Kontakter kan 
også bruges til at foretage opkald. I begge tilfælde bruges den indbyggede telefon til selve 
opkaldet. 

5.12.2.2 SMS/MMS 
Beskeder er den indbyggede app til afsendelse og modtagelse af SMS og MMS. Til 
tekstbeskeder bruges med fordel Handi-apps'ene Kontakter og SMS, hvilket giver 
stemmestøtte og mulighed for at skrive med ordinerede såkaldte grundlæggende beskeder. 

5.12.2.3 Galleri 
I Galleri vises alle billeder, der er taget med kameraet, modtagne billeder og optagede film. 

5.12.2.4 Webbrowser 
Med Internet/Google kan du surfe på nettet med Handi One+. 
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5.12.3 Om download af apps 
Der er meget at tænke på, før du downloader en app: 

Hvordan finder jeg den rigtige app? 
Brug passende nøgleord. Hvis du vil have et bedre overblik, når du søger efter apps, kan du 
surfe til en computer via https://play.google.com/store. 
Rækken af apps er næsten uendelig. For at finde apps, der er egnede til mennesker med 
kognitive handicap, kan du se på forskellige diskussionsfora og søgesider. 

Koster appen noget? 
Selvom der står, at appen er gratis, kan der nogle gange være ekstra omkostninger, såkaldte 
"i app-køb", hvor du bliver tilbudt at betale for forskellige opgraderinger inde i appen. 

Er appen god og sikker? 
Læs anmeldelserne til appen. 

Er der plads nok til appen? 
Det er ikke muligt at tilføje så mange apps, som du vil, i sidste ende er hukommelsen ikke 
nok. Slet alle ubrugte apps. 

Hvordan slettes en app? 
For at slette apps skal du gå til Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Apps. En liste 
over downloadede apps vises. Du trykker på den app, der skal slettes. 
 

  

https://play.google.com/store
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6. Startmenuen 
Startmenuen er en enkel og tydelig hovedmenu, som alle apps starter fra: ”Handi-skallen”. 
Startmenuen kan have forskellige layouts; Standard, Handi Rudenet eller Handi Rækker. 
Startmenu med Handi-layout er enklere og renere med mindre information og med mulighed 
for talestøtte. Startmenuen kan vises med rækker eller som rudenet. Startmenu med 
standard-layout ser ud som en almindelig startskærm i Android og viser ud over tilgængelige 
apps også statusfeltet. 
Det er muligt at indlægge genveje til funktioner i Handi-apps'ene, fx Kalenderens 
”Ugevisning” eller Kontakters ”Søg kontakt”. Man kan også have en genvej direkte til fx en 
kontakt eller et skema. 
De forskellige layouts og hvordan man tilpasser Startmenuen beskrives herunder. 

6.1 Startmenu med Handi-layout 

 

Startmenuen vises ikoner for apps og genveje. Når man markerer 
et ikon og trykker på Næste  s starter den valgte app. (Næste 
vises først, når et ikon er markeret.) Man kan også dobbeltklikke for 
at starte appen. 
Man kan have flere sider med apps. I rubrikken  vises, hvor 
mange sider, der er, og hvilken side der vises nu. Man skal trykke 

på Bladre-knapperne   for at skifte side. 
Handi-layout kan vises i rudenet eller rækker. 

Ved at trykke på Oplæsnings-knappen  læses det op, som man 
har markeret (forudsat at der er valgt talestøtte i menuer). 
Hvis der er modtaget beskeder eller ubesvarede telefonopkald, er 
det angivet med et symbol  på ikonet for Handi-apps'ene SMS og 
Telefon. 

6.2 Startmenu med Standard-layout 

 

I Startmenuen vises ikoner for apps og genveje. Når man trykker 
på et ikon, starter den valgte app. 
Man kan have flere sider med apps. Symbolet med hvide prikker 

 viser hvor mange sider, der er, og hvilken side der vises nu. 
For at skifte side skal man anbringe fingeren på skærmen og 
trække til siden. 
Den første side har et stort ur med dato. Øverst vises Androids 
statusfelt. 
Nederst er en favoritliste, hvor man kan lægge 1-3 apps, som man 
altid ønsker at have let adgang til uanset hvilken side, der vises. 
Det er muligt at skifte baggrundsbillede. 
Der gives ingen talestøtte i dette layout. 
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7. Hurtigindstillinger 
Handi-appen Hurtigindstillinger er et udvalg af de indstillinger, der findes. De indstillinger, 
som man kan have brug for at have til rådighed i den daglige anvendelse. 
Det er muligt at indstille, hvilke indstillinger der skal vises, se 9.5 Hurtigindstillinger. 

 

Når du starter Hurtigindstillinger vises de indstillinger, man har valgt 
at have til rådighed. 
De valg, der er aktiverede (Wi-Fi, Volume, Vibration, Roter skærm, 
Skærmes tidsgrænse og Ringetone), er markeret med et flueben, 
de, der ikke er aktiverede (Bluetooth og Kliklyd), er gråmarkerede. 
Nogle af indstillingerne har en pil længst ude til højre, som viser, at 
man skal trykke på linjen for at komme videre til Android-
indstillingerne, fx for at logge ind på et Wi-Fi-netværk. 
Hvis der findes flere indstillinger end der er plads til på skærmen 
vises Vis mere-symbolerne   øverst/nederst for at vise at 
listen fortsætter i den retning. 

7.1 Wi-Fi 
Når man markerer WiFi kan enheden tilsluttes et trådløst netværk. Når man er inden for 
rækkevidde af det trådløse netværk, vil enheden automatisk vælge denne tilslutning til 
internettet, ikke mobilt bredbånd. Det er normalt både billigere og hurtigere at være forbundet 
til et trådløst netværk end at være forbundet med mobilt bredbånd. I nogle situationer kan det 
dog være hensigtsmæssigt at slukke for det trådløse netværk (Wi-Fi), hvis det ikke fungerer 
korrekt. 
Når man trykker på pilen til højre, kommer man til Androids Wi-Fi-indstillinger, se kapitel 5.6.1 
Wi-Fi. 

7.2 Bluetooth 
Hvis man vil tilslutte et Bluetooth- hovedsæt eller en højtaler, skal man markere i ruden 
Bluetooth og herefter trykke på pilen til højre. Man vil så komme til Androids Bluetooth-
indstillinger. 

1. Still Bluetooth- hovedsættet/højtaleren i ”parringstilstand” (se brugsanvisningen for 
Bluetooth-enheden) Tilgængelige enheder vises på listen. 

2. Tryk på navnet på den enhed, du vil tilslutte, enheden og Handi kobles sammen.  
Bluetooth bruger en del strøm. 
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7.3 Lydstyrke 
Når man trykker på pilen til højre for Volume vises billedet ”Lydstyrke-
indstillinger”. Her kan man indstille alle lydstyrker individuelt: 

• Lydstyrke ved indkommende samtale 
• Samtale-lydstyrke 
• Lydstyrke for media (fx. talesyntese) 
• Lydstyrke bed beskeder (fx. sms) 
• Lydstyrke ved alarm 

Ved at trykke på ønsket niveau, kan du regulere lydstyrken til hver 
funktion. 

For at afprøve lydstyrken, trykker man på Play-knappen . 
 

7.3.1 Tid til at nulstille 
Hvis man markerer Volume i billedet Hurtigindstillinger, bliver lyden slået fra, hvilket også 
vises i statusfeltet. Knappen Slå lyd til kl. vises. 

 
Når man trykker på knappen Slå lyd til kl. kan man angive hvilken tid lyden skal slås til igen. 
Hvis man angiver et klokkeslæt, som er før den aktuelle tid, vil lyden blive slået til på dette 
tidspunkt næste døgn. (Fx klokken er nu 20:30 og man sætter tiden til 08:00, hvilket bliver i 
morgen). Det angivne klokkeslæt vises på knappen. 

 
 

7.4 Vibration 
Hvis du markerer Vibration, vibrerer Handi under indgående opkald og underretninger (for 
eksempel SMS/MMS). Denne indstilling påvirker ikke, hvordan Handi-kalenderen advarer om 
aktiviteter, timere eller påmindelser (for disse alarmer gælder indstillingen i kalenderen for 
hver alarm). 

7.5 Kliklyd 
Hvis man markerer Kliklyd vil man få en kliklyd som bekræftelse, når man trykker på knapper 
osv. i apps. 

7.6 Roter skærm 
Hvis Roter skærm er valgt, og man vipper enheden, drejer billedet og vises på den anden 
led. (Dette gælder ikke alle apps). Fx vil Handi-tastaturet så vise et liggende QWERTY-
tastatur. 
At læse tekst i ”landskabsformat” i stedet for ”portrætformat” er ofte lettere. Man kan dog ind 
imellem ønske at afbryde rotationsfunktionen. Når enheden fx ligger på et bord, kan den 
rotere vilkårligt, hvilket kan være forstyrrende. 
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7.7 Skærmens tidsgrænse 
Via Skærmens tidsgrænse kan man sætte tiden, inden skærmen slukkes, og enheden går i 
dvale (gælder kun, når enheden går på batteristrøm). Følgende billede vises. 
Her indstiller man, hvor længe skærmen skal være tændt, efter at 
man har brugt enheden. 
Det kan opleves som besværligt, hvis den slukker for hurtigt, men 
på den anden side bruger den mere strøm, hvis den er tændt 
længe. 
Normalt er denne tid sat til 1 minut, men den kan sættes til 30 
sekunder, 1, 2, 10, 30 minutter eller Brug aldrig tidsgrænse. 

BEMÆRK: Jo længere tidsgrænse desto højere strømforbrug. 
Den nye indstilling bliver gemt, når man trykker på OK. 

 

7.8 Ringetone 
Via Ringetone indstiller du, hvilken ringetone du vil have. Følgende 
visning vises. 
Du placerer din finger på skærmen og trækker op/ned for at se 
hele listen. Når du trykker på navnet på ringetonen, hører du, 
hvordan det lyder. 
Den nye indstilling gemmes, når du trykker på OK. 

 

7.9 Baggrundsbillede 
Via Baggrundsbillede vælger man det baggrundsbillede, der skal bruges som Standard-
layout. 
Man kan vælge de eksisterende billeder eller tage et nyt billede med kameraet. 
Man kan ikke vælge baggrundsbillede til Handi-layout. 

7.10 Batteri 
Her vises hvor meget batterikapacitet, der er tilbage. Når opladeren er tilsluttet vises det med 
et symbol i batteriet. 
Grøn betyder, at batteriet har en god ladning (71-100%), orange betyder, at snart er behov 
for opladning (21-70%), rød betyder, at det er i akut behov for opladning (0-20%). 
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8. Kamera 
I Handi One+ kan du enten bruge enhedens standardkamera eller det forenklede Handi-
kamera. 

8.1 Standardkamera 
Med enhedens standardkamera kan 
du tage dine egne billeder. Billederne 
gemmes på hukommelseskortet. 
Billederne kan derefter overføres til 
en computer via HandiTools. Hvis 
billederne bruges i en aktivitet eller 
en tjekliste, synkroniseres de 
automatisk med myAbilia. 

 

Når du starter Kamera, vises søgervisningen. Det kan holdes stående eller liggende. For at 
tage et kort skal du trykke på  eller Kamera-knappen (7). Du zoomer ind med Lydstyrke- 
knappen (14) eller ved at trække to fingre fra hinanden på skærmen. 
Du kan starte kameraet ved at trykke på Kamera-knappen. 

8.2 Handi-kamera 
Med Handi kameraet kan du tage dine egne billeder. Billederne 
gemmes i enhedens hukommelse. Hvis billederne bruges i en aktivitet 
eller tjekliste, synkroniseres de automatisk med PC-programmet 
HandiTools. 
Hvis billederne bruges i en aktivitet eller en tjekliste, synkroniseres de 
automatisk med myAbilia. 
Når du starter Kamera, vises søgevinduet. 
Du kan vælge mellem auto blitz/altid blitz/aldrig blitz ved at trykke på 

 . Du kan vælge frem- eller bagkamera ved at trykke på  . 

For at tage et kort skal du trykke på . Du kan også tage et billede 
ved at holde Kamera-knappen (7) nede, mens kameraet er tændt.  

Hvis du er tilfreds med kortet, skal du trykke på OK. 

Hvis du ikke er tilfreds, skal du trykke på  og derefter tage et nyt 
billede. 

Tryk derefter på Tilbage . 
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9. Indstillinger 
I dette kapitel beskrives indstillinger for Startmenuen, System, Billedarkiv, Hurtigindstillinger, 
Kamera, Lommeregner og myAbilia. 
Indstillinger for de specifikke Handi-apps beskrives i de respektive brugervejledninger. 

9.1 Indstillingstilstand 
Man kan komme til indstillinger på to måder: 

9.1.1 Ikon i Startmenu 

I grundindstillingen findes en ikon for Handi Indstillinger i Startmenuen:  . Ved at trykke på 
den kommer man til indstillinger. 
Hvis brugeren ikke skal have adgang til Indstillinger er det passende at fjerne ikonen. Dette 
gøres ved at afkrydse ikonet i Indstillinger|Startmenu|Organisere apps, se 9.2 
Startmenuen.  

BEMÆRK: Derefter kan du kun komme til indstillingstilstand via knapkombinationen, se 
nedenfor. 

9.1.2 Knapkombinationen 
Når du står i Startmenuen eller i nogen Handi-app, kan du trykke en specifik 
knapkombination for at komme over i indstillingstilstand. 

  
Hold funktionsknappen Tilbage (A) inde og tryk 
derefter to gange på Volumen op (14). 
For at komme tilbage til Startmenuen trykker du på 
funktionsknappen Hjem (B). 

 
 

  
Tillbaka Hem 

Lydstyrke  
op (14) 
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9.2 Startmenuen 
For at tilpasse Startmenuen skal du gå til Handi Indstillinger|Startmenu. Her kommer man 
til en menu, hvor man kan foretage følgende justeringer: 

• Organisere apps 
• Vælg startmenu 
• Vælg baggrundsbillede 

9.2.1 Organisere apps 
Via Handi Indstillinger|Startmenu|Organisere apps vælger man hvilke ikoner, der skal 
vises i Startmenuen, og i hvilken rækkefølge, de skal vises. 
På billedet vises ikonerne og en knaprække foroven med redigeringsfunktionerne Ny, Favorit 
(kun Standard-layout) og Flytte. (Hvis intet ikon er markeret, vises kun knappen Ny.) 
Organisere apps med Handi-layout valgt: Handi Rudenet

 

Handi Rækker 

 
Organisere apps med Standard-layout valgt: Første side

 

Øvrige sider
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9.2.1.1 Ny genvej/app 

 Via knappen Ny kan man oprette genveje i Startmenuen til visse funktioner i Handi-
apps. Man kan downloade og installere ny apps fra Play Butik, oprette en genvej til 
Handi Indstillinger og Opdater Handi. 

  

For at oprette en ny genvej til en Handi-app 
skal man vælge funktion i det første billede, fx 
”Kalender”. 
I ”Vælg genvej” vises en liste over funktionens 
mulige genveje. 
Når du trykker på OK oprettes genvejen sidst 
efter de markerede ikoner. 
Genveje, der allerede findes i Startmenuen, 
vises ikke i listen. 

9.2.1.2 Vælg/fjern app 
Alle installerede apps er med i Handi Indstillinger|Startmenu| 
Organisere apps, men ikke alle er forvalgte. 
Hvis du ønsker, at en app skal vises i Startmenuen, trykker du på 
fluebenet i ikonets tjekboks, så det bliver sort, og vælger hermed 
funktionen. 

 

For at fravælge en app, fjerner du blot markeringen i tjekboksen ved at trykke på den, så den 
bliver grå. 
Indstillingerne gemmes, når du trykker på OK. 

9.2.1.3 Flyt ikon med Flyt-knapper 

  

  

For at flytte et ikon markerer du det og trykker herefter på knappen Flyt til 
venstre/højre eller Flyt op/ned. Herefter ændres ikonernes placering i 
Startmenuen. (Hvis layoutet for Startmenuen er Handi Rækker, vises 
knapperne op/ned, ellers vises venstre/højre.) 
Indstillingerne gemmes, når du trykker på OK. 

9.2.1.4 Flyt ikon med ”drag & drop” 
Man kan ændre rækkefølgen af ikoner ved hjælp af ”drag & drop”. 
Man trykker og holder på det ikon, der skal flyttes, og herefter trækker man ikonet til dets nye 
placering og slipper. 
Man kan flytte ikonet til en anden skærmside ved at trække det til venstre eller højre. 

9.2.1.5 Favorit (kun Standard-layout) 

 For at tilføje en ny favorit i favoritlisten nederst på skærmen, skal man markere det 
ønskede ikon og trykke på knappen Favorit. Hvis der allerede er 3 ikoner i 
favoritlisten, vil ikonet længst til højre i favoritlisten bytte plads med det markerede 
ikon. 
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9.2.1.6 Slet genvej 

 For at slette en genvej fra listen, markerer du den og trykker herefter på Slet-
knappen. Du skal bekræfte, at du ønsker at slette ikonet. Ikonet slettes herefter fra 
listen. Indstillingerne gemmes, når du trykker på OK. 

BEMÆRK: Man kan kun fjerne genveje, ikke apps. 

9.2.1.7 Opdater 

 Med Opdater-knappen flyttes alle forvalgte ikoner, så de ligger først, og det er 
dermed muligt at organisere rækkefølgen. 

 

9.2.2 Vælge startmenu 

 

Via Handi Indstillinger|Startmenu|Vælg startmenu vælger du 
hvilken layout startmenuen skal have. 

• Standard 
• Handi Rudenet 
• Handi Rækker 

De tre varianter beskrives i kapitel 6. Startmenuen. 

 

9.2.3 Vælg baggrundsbillede 
Via Handi Indstillinger|Startmenu|Vælg 
baggrundsbillede vælger man det 
baggrundsbillede, der skal bruges ved 
Standard-layout. 
Man kan vælge de eksisterende billeder eller 
tage et nyt billede med kameraet. 
Man kan ikke vælge baggrundsbillede til Handi-
layout. 
Baggrundsbillede kan også vælges via 
Hurtigindstillinger, se 7.9 Baggrundsbillede. 
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9.3 System 
Via Handi Indstillinger|System kan du foretage systemindstillinger, backup, genindstilling 
samt få diverse oplysninger om Handi One+. Følgende funktioner vises i menuen: 

• Kodebeskyt indstillinger 
• Tema 
• Talesyntese 
• Lister 
• Backup 
• Genindstilling 
• Om Handi 
• Log 
• Synkroniseringsstatus 
• Licenshåndtering 

 

9.3.1 Kodebeskyt indstillinger 

 

Via Handi Indstillinger|System|Kodebeskyt 
indstillinger kan du indstille, så der skal indtastes 
en kode for at få adgang til indstillingsmenuen i 
Handi og/eller indstillingerne i Android. 
Det betyder, at når du trykker på ikonet 
Indstillinger, så vises siden til højre og du skal nu 
indtaste en angivet kode for at komme til 
Indstillinger. 
Koden skal forhindre, at brugere ved en fejl går 
ind i Indstillinger og ændrer indstillingerne. 
For at vælge kodebeskyttelse vælger du 
”Kodebeskyt indstillinger” og/eller ”Kodebeskyt 
Android Indstillinger”. 

 

Hvis du ønsker en anden kode end den oprindelige 0353, så tryk på knappen med koden og 
angiv en ny kode. 
For at kunne kodebeskytte Androids indstillinger i Handi One+ skal du trykke på knappen 
Tilgængelighedsindstillinger og aktivere tjenesten Handi. 
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9.3.2 Tema 

 

Via Handi Indstillinger|System|Tema bestemmer du hvordan 
knaprækken skal se ud i alle Handi-apps. Du kan vælge mellem: 

• Moderne Værktøjslinje 
• Klassisk Værktøjslinje 

Klassisk Værktøjslinje har farvede knapper med tydeligere 
kontraster og konturer. Moderne Værktøjslinje ligner mere en 
”almindelig” smartphone. 

 
Eksempel på de to temaer på Kalendersiden: 

Moderne 
Værktøjslinje 

 

Klassisk 
Værktøjslinje 

 

9.3.3 Talesyntese 
Når du vælger Handi Indstillinger|System|Talesyntese vises en menu med følgende 
indstillingsfunktioner: 

• Talesyntese indstillinger 
• Vælg stemme 
• Download stemmer 

9.3.3.1 Talesynteseindstillinger 

 

Via Handi Indstillinger|System|Talesyntese|Talesyntese 
indstillinger vælges hvornår og hvordan talestøtte skal bruges i 
tastaturet og i menuer. Når talesyntese er valgt kan man foretage 
følgende indstillinger: 

• Talestøtte i menuer 
• Talestøtte i rubrikker 
• Oplæsnings-knap (i tekstfeltet) 
• Oplæs ord ved mellemrum 
• Talehastighed 

Indstillingerne beskrives nedenfor. 
BEMÆRK: Når indstillingen er sat til ”Talesyntese Af” gives 
ingen talestøtte overhoved. 
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Talestøtte i menuer 
Når Talestøtte i menuer er valgt vises Oplæsnings-
knappen  i alle Handi-menuer og lister, se 
eksemplet til højre. 
For at Oplæsnings-knappen kan vises skal et ikon 
eller en række være markeret. Når du trykker på 
Oplæsnings-knappen læses ikonet/linjen op af 
talesyntesen. 
(Talestøtte på Kalendersiden fungerer anderledes, 
se funktionsvejledning Kalender.)   

Talestøtte i rubrikker 
Når Talestøtte i rubrikker er valgt læses det der står i rubrikfeltet op af talesyntesen, fx 
navn, dato og tid. 

Oplæsnings-knap i tekstfeltet 
Når Oplæsnings-knap (i tekstfeltet) er markeret, 
vises en Oplæsnings-knap ved siden af tekstfeltet 
som vist i venstre billede. 
Når Oplæsnings-knap (i tekstfeltet) ikke er 
markeret, vises ingen Oplæsnings-knap. Se billedet 
til højre. 
Når du trykker på Oplæsnings-knappen læses hele 
teksten op. 

 

 

Oplæsning af ord ved mellemrum 
Når Oplæsning ord ved mellemrum er valgt, læses ordet op samtidig med, at du skriver på 
tastaturet. Foregående ord læses op, når du taster mellemrum. 
Talehastighed 
Du kan ændre talehastigheden ved at trække i regulatoren. Sætningen ”Test af 
talehastighed” læses op, så du kan teste hastigheden. 

9.3.3.2 Vælg stemme 

 

Via Handid Indstillinger|System|Talesyntese|Vælg stemme 
vælger du hvilken talesyntese stemme som skal anvendes. 
Du kan vælge mellem stemmerne Mette (kvindestemme) og 
Rasmus (mandsstemme). 
Når du trykker OK installeres den markerede stemmen. 
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9.3.3.3 Download stemmer 
Via Handi Indstillinger|Talesyntese|Download stemmer du kan hente stemmer, der ikke 
indgik i installationen. 
 

9.3.4 Lister 

 

Via Handi Indstillinger|System|Lister vælges hvordan man skal 
bladre sider i Handi. 
Man kan vælge mellem: 

• Brug scroll-lister 
• Brug fingerscroll 

Indstillingerne beskrives forneden. 

9.3.4.1 Brug scroll-lister 
Når ”Brug scroll-lister” er valgt vises Vis mere-symboler   
øverst/nederst i en liste, hvis hele listen ikke kan være på skærmen, 
for at vise, at listen fortsætter i den retning. 

Man placerer fingeren på skærmen og trækker den i den retning, 
listen skal rulle. 

 

9.3.4.2 Brug fingerscroll 
Når ”Brug fingerscroll” er valgt kan man bladre til næste side ved at placere fingret på 
skærmen og trække til venstre/højre. Det går også at bladre med Bladre-knapperne  

 . 
Fingerscroll er endnu ikke indført i alle Handi-funktioner. 
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9.3.5 Backup 

 

Ved Backup kopieres indstillinger og data for Handi-funktionerne 
Kalender og Kontakter til enhedens hukommelse. 
Systemindstillinger som lydstyrke og baggrundsbillede følger ikke 
med. 
Det anbefales, at du en gang imellem foretager en 
sikkerhedskopiering. Det vil betyde, at du kan genskabe det meste, 
selv om du helt skulle miste din Handi One. 
I forbindelse med backup laves en gennemsøgning af 
kalenderdatabasen for at fjerne aktiviteter, som er indstillet til ”slet 
bagefter”. 
Med knappen Se logfil kan du se information om den sidste backup, 
og om den var vellykket. 

Automatisk backup sker hver nat klokken 03:15. 
Du kan manuelt foretage backup ved at trykke på knappen Lav en backup nu! i Handi 
Indstillinger|System|Backup. 

BEMÆRK: Hvis man anvender Handi5 SW med myAbilia, fungerer myAbilia som backup, 
fordi brugerens kalenderdata, billedarkiv, tjeklister, notater og diktafon-notater også er 
gemt der. 

 

9.3.6 Genindstilling 

 

Via Handi Indstillinger|System|Genindstilling kan du foretage 
genindstilling til følgende tilstand: 

• Seneste backup 
• Til grundindstilling 

De forskellige genindstillinger beskrives nedenfor. 
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9.3.6.1 Genindstilling fra backup 
Total genstart betyder at alle databaser og 
indstillinger fra sidste backup lægges ind igen. Tryk 
på knappen Genindstil nu! for at starte 
genindstilling. 
Hvis dy trykker på knappen Tilpasset genindstilling 
kan du vælge hvilke funktioner der skal 
genindstilles fra backup, Sms, Kalender, eller 
Kontakter, se billedet til højre. 
Genindstilling fra backup er kun tænkt til at skulle 
foretages, hvis der har været problemer med en 
eller flere af databaserne. 

 

 

9.3.6.2 Genindstilling til grundindstilling 
Genindstilling til grundindstilling betyder at Handi 
går tilbage til de indstillinger, som den havde til at 
starte med, mht. hvilke apps, der skal vises. Ingen 
databaser, dvs. billeder, kontakter, meddelelser 
osv. fjernes. 
Genindstilling til grundindstilling bruges gerne til at 
komme tilbage til et udgangspunkt, når man har 
prøvet sig lidt frem. 
Man må vælge mellem Niveau 1-2 (Handi-layout), 
og Niveau 3 (Standard-layout). 
Grundindstillingen er defineret i kapitel 12. 
Grundindstillinger.   

 

9.3.7 Om Handi 
Via Handi Indstillinger|System|Om Handi kan 
du se hvilken version du har i din Handi, enhedens 
id og information om enheden. 
Via knappen Søg opdatering kan man finde ud af, 
om der findes en nyere version af softwaren. 

BEMÆRK: Funktionen kræver internet. 
Hvis ”Søg opdatering” giver besked om, at der er 
en nyere version tilgængelig, startes funktionen 
”Opdater Handi” automatisk, se kapitel 10. Opdater 
Handi One+. 

  

Hvis der findes en nyere version vises det på ikonen for system  i Indstillinger. Hvis man 
har en genvej til ”Opdater Handi” på startmenuen får den et symbol . En besked ”Der er 
en ny version af Handi tilgængelig” bliver vist. Du kan derefter opdatere Handi som beskrevet 
i kapitel 10. Opdater Handi One+. 
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9.3.8 Log 

 

Via Handi Indstillinger|System|Log kan du håndtere logfiler i 
Handi. Logfiler oprettes i baggrunden af Handi og bruges først og 
fremmest ved fejlsøgning. 
Logfilerne gemmes automatisk i enhedens interne hukommelse, 
hvor de er utilgængelige. 
Vælger du Upload til server så uploades logfilerne til Abilias 
supportserver via mobilnettet eller Wi-Fi. Tryk på knappen Upload 
for at starte. 
Handi har indbygget automatisk crash-rapportering, se kapitel 13.2 
Automatisk crash-rapportering. 

9.3.9 Synkroniseringsstatus 

 

Via Handi Indstillinger|System|Synkroniseringsstatus kan man 
se information om hvad der er synkroniseret med myAbilia. 
Information om synkroniseringsstatus anvendes primært ved 
fejlfinding. 
Via knappen Synkronisere kan man tvinge synkronisering mellem 
Handi og myAbilia. 
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9.4 Billedarkiv 
Via Handi Indstillinger|Billedarkiv laver du indstillinger for billedarkivet direkte i Handi. En 
redigeringside for Billedarkiv vises. 

 

For at redigere billedarkivet anvender du redigeringsknapperne i 
den øverste knap-række: Ny, Ændre, Slet, Flyt til venstre og Flyt til 
højre. (Hvis du ikke har markeret et ikon vises blot knappen Ny). 
Via Ny-knappen kan du lægge nye mapper ind. 
Hvis Handi er knyttet til myAbilia kan du også tilføje billeder taget 
med mobilkameraet til billedarkivet. 
Hvordan du redigerer billedarkivet beskrives nedenfor. 

9.4.1 Opret en mappe 

 For at oprette en ny mappe trykker du på knappen Ny. 

   

 

På den første side vælger du et billede for mappen (eller tager et nyt billede med det 
indbyggede kamera). På den næste side navngiver du mappen. 
Mappen lægges ind sidst i billedarkivet. (Hvis et ikon er markeret, når du opretter en ny 
mappe, lægges mappen ind efter det markerede ikon.) 
Billedarkivet gemmes, når du trykker på OK. 

9.4.2 Ændre mappe 
 For at ændre en mappe markerer du den og trykker på knappen Ændre. Samme 

procedure som i 9.4.1 Opret en mappe vises. 

9.4.3 Ændre navn på billede 
 For at omdøbe et billede markerer du det og trykker på knappen Rediger. Tastaturet 

vises og du kan nu indtaste et nyt navn. 
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9.4.4 Slet mappe/billede 
 For at slette en mappe/billede markerer du det og trykker på knappen Slet. Når du 

har bekræftet sletningen fjernes mappen/billedet. 

9.4.5 Flyt mappe/billede 

 

For at flytte mappe/billede til venstre eller højre markerer du den og trykker på 
knappen Flyt til venstre eller Flyt til højre. Mappen/billedet flyttes. 

Hvis du flytter et billede/mappe, så det kommer til at ligge før/efter en 
mappe, får du spørgsmålet: ”Vil du flytte billede/mappen x til mappen 
x?” 
Hvis du svarer JA flyttes billedet til mappen x. Hvis du svarer NEJ 
lægges billedet før/efter mappen i det nuværende niveau. 

 

9.5 Hurtigindstillinger 
Via Handi Indstillinger|Hurtigindstillinger vælger man, hvad der 
vises i appen Hurtigindstillinger. Følgende funktioner kan vælges: 

• Wi-Fi 
• Bluetooth 
• Volume 
• Kliklyd 
• Roter skærm 
• Skærmens tidsgrænse 
• Vælg baggrundsbillede 
• Batteri 
• USB-tilslutning 
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9.6 Kamera 
Via Handi Indstillinger|Kamera kan du 
slukke kameraet i Handi-funktionerne og 
standardappen Kamera. 

  

9.7 Lommeregner 

 

Via Handi Indstillinger|Lommeregner laver du indstillinger for 
lommeregneren i Handi. Man kan foretage følgende indstillinger: 

• Heltal og decimaler (Enkel, Valutaformat, Avanceret) 
• Tastatur 

Når ”Enkel” er valgt, kan du højst skrive 5 heltal. Ingen decimaler kan 
skrives eller vises. Summen præsenteres heller ikke med decimaler, 
men afrundes. Decimalknappen vises ikke i tastaturet. 
Når ”Valutaformat” er valgt, kan du højst skrive 5 heltal og 2 decimaler. 
Når ”Avanceret” er valgt, kan du højst skrive 10 heltal og 5 decimaler. 
Man kan vælge, om tastaturet skal se ud som på en telefon (123) eller 
som på en almindelig lommeregner (789). 

  



9. Indstillinger                                         

 

46 
    

9.8 MyAbilia 
Via Handi Indstillinger|myAbilia tilslutter man Handi til myAbilia. 
For at kunne gøre dette, kræves der først en brugerkonto i myAbilia, der oprettes på 
myAbilia.com. 

9.8.1 Logge ind 
For at Handi skal synkronisere med myAbilia skal enheden være logget ind. Indlogning gøres 
ved Handi Indstillinger|myAbilia. Følgende side vises: 

 

Her skal man skrive brugernavn og 
adgangskode og derefter trykke på Log ind. 
Hvis indlogning til myAbilia mislykkes får du 
fejlbesked om årsagen. 
Når Handi er indlogget vises siden til højre. 
Sørg for at ”Synkronisering” er afkrydset og 
tryk på OK for at lukke siden. 

 
Det kræves internettilslutning for at Handi skal kunne synkronisere med webserveren. 
Synkroniseringen gøres kun ved behov – ved ændringer i Handi eller på myAbilia. 
Hvis der ikke er internettilslutning kan man bruge Handi uden problemer alligevel, da laves 
synkroniseringen bare senere. 

9.8.2 Logge ud 
Handi forbliver logget ind på myAbilia til man selv aktivt logger ud. Selv om enheden 
genstartes fortsætter den at være logget ind. 
For at logge ud skal man gå til Handi Indstillinger|myAbilia og trykke på knappen Log ud. 
En besked ”Du er logget ud” vises og indlogningssiden vises. 
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10. Opdater Handi One+ 
Softwaren i Handi udvikles kontinuerligt. Det angår både retning af småfejl, fx bugs, og nye 
og forbedrede funktioner. Det er derfor en god idé at opdatere softwaren med jævne 
mellemrum. 
Funktionen ”Opdater Handi” kan startes via Handi Indstillinger|System|Om Handi eller via 
en genvej på Startmenuen. Hvordan man indsætter en genvej beskrives i 9.2 Startmenuen. 
Mængden af data for softwaren er omkring 20 MB og lastes ned via Wi-Fi. 
Nedenfor beskrives, hvordan man opdaterer. 

1. Tryk på knappen Søg opdatering. 
2. Vent på besked om, hvorvidt der findes en nyere version af softwaren. 
3. Tryk på Hent. 
4. Tryk på Installer, når opdateringen downloades. 
5. Meddelelsen ”Erstat programmet” vises, tryk på OK. 
6. Tryk på Installer i billedet ”Ønsker du at installere dette program?” 
7. Tryk på Hjem-knappen når det står ”Program installeret”. 

 

  



11. Total genstart af Handi One+                         

 

48 
    

11. Total genstart af Handi One+ 
11.1 Enkel genstart 
Enkel genstart er tilstrækkelig, når du kun har brug for at rense Handi-funktionen for 
brugerdata og foretage indstillinger for en ny bruger. Eventuelle kamerabilleder forbliver, hvis 
du ikke vælger at fjerne dem. Android-indstillinger slettes heller ikke. 

Følg disse trin for at fjerne filer, der tilhører den tidligere bruger: 
1. Tilslut enheden til en pc. 
2. Ryd de mapper, der kan indeholde data fra en tidligere bruger. Den eneste mappe, du 

skal beholde, er Handi-mappen. Resten gendannes, hvis det er nødvendigt. 
3. Åbn Handi-mappen, og åbn System. 
4. Gå til Voices og slet de unødvendige stemmer. 
5. Gå til Backup og slet alle filer, der ikke skal bruges. 

Følg disse trin for at fjerne data fra Handi-funktionen: 
1. Gå til Handi-indstillinger|System|Genindstilling|Ryd Handi data, og tryk på Næste 

for at gå til Lagerplads for at fjerne data fra Handi. (Hvis Ryd data er deaktiveret, skal 
du deaktivere Handi som enhedsadministrator). Tryk på Ryd data. 

2. Tryk på knappen Hjem. 
3. En Handi-konfigurationsguide starter nu. Følg instruktionerne, og vælg "Ny Handi-

bruger". 
4. Klar. 

Følg disse trin for at slette en Google-konto: 
1. Gå til Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Konti. Vælg den konto, der skal 

slettes. 
2. Tryk på Kontoindstillinger og tryk derefter på Slet en Google-konto. 
3. Hvis ikke, skal du tilføje en ny Google-konto, før du sletter den gamle konto. 

Følg disse trin for at afinstallere downloadede apps: 
1. Gå til Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Apps. Slet alle apps undtagen Handi 

ved at åbne dem og trykke på Afinstaller. 
Husk, at der kan være andre personlige oplysninger tilbage, for eksempel i andre apps, og 
hvis du er usikker, kan du gå ind i disse apps og vælge at rydde data. 
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11.2 Total genstart 
Total genstart involverer nulstilling til fabriksindstillinger og geninstallation af Handi. 
Det kan fx blive aktuelt, hvis Handi One+ skal overtages af en ny bruger, og enheden først 
skal renses fuldstændigt for kamerabilleder, Android-indstillinger og mere 
I en Total genstart indgår Systemgendannelse og Handi konfiguration. 
Systemgendannelse indebærer at alle apps afinstalleres og enheden gendannes som den 
var da den kom fra fabrikken. 

For at udføre en total genstart kræves Værdibevis med licensnøgle og tilgængelig Wi-Fi for 
at forbinde Handi One+ til Internettet. 

1. Gå til Handi Indstillinger|System|Licenshåndtering og tryk på knappen Deaktiver 
licens. 

2. Tryk på Open Settings. 
3. Gå til Handi Indstillinger|Android Indstillinger|Personlig|Backup og nulstilling og 

tryk på Gendannelse af fabriksdata. Tryk på knappen Nulstil telefon og derefter på Slet 
alt. 

Fjernelse af data foregår i løbet af nogle minutter, enheden genstarter.  
4. Tryk på knappen Open Settings. 
5. Gå til Wi-Fi og log ind på tilgængelig trådløst netværk. 
6. Gå til Language & input, tryk på Language og vælg Dansk. 
7. Gå til Indstillinger|Forbindelse|Wi-Fi. Tænd for Wi-Fi, og opret forbindelse til et 

netværk. 
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Internetforbindelse er påkrævet her. 
1. Tryk på Indtast licensnøgle for at indskrive 

den licensnøgle som findes på værdibeviset. 
2. Når licensen er aktiveret vises en meddelelse . 

Tryk på OK. 

  
3. Skærmbilledet "Hent systemfiler" vises for at downloade installationsfiler og stemmer. 

Vælg den ønskede stemme, og tryk på Næste. 
4. Tryk på funktionsknappen Hjem. Følgende visning vises. 

5. Vælg konfigurationstypen, og tryk på Næste . 
For alternativet Nye Handi-brugere: Vælg grundindstilling, Niveau 
1, Niveau 2 eller Niveau 3 og tryk på Næste. (Se kapitel 12. 
Grundindstillinger til beskrivelse af de forskellige niveauer. 
Niveauet kan let ændres senere.) Tryk på JA for at bekræfte den 
valgte konfiguration. 
(Hvis du vælger Eksisterende bruger gendannes Handi-brugerdata 
fra sikkerhedskopifilen for den eksisterende bruger til Handi- 
apps'ene.) 

 
6. Skærmbilledet ”Velkommen til Handi5!” vises. Tryk på Næste. 
7. Skærmbilledet ”Indstil dato og tid” vises. Kontroller, at tidszonen, dato og tid er korrekte, 

tryk  på Næste. 
8. Vælg, om Handi skal være standardappen til SMS. 
 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
9. Skærmbilledet ”Færdig!” vises. Tryk 

på OK. Startmenuen vises: 
 
 

   
10. Gennemgå indstillingerne for skærmlås, se kapitel 5.5 Skærmlås og sikkerhedslås. 
11. Det kan også være godt at gå til Android-indstillinger og vælge at Androids indstillinger 

kan kodebeskyttes. Gå til Indstillinger|Android Indstillinger|Personlig| 
Hjælpefunktioner|Tjenester|Handi og aktiver Handi (indstil til ”Til”). 
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12. Grundindstillinger 
Når Handi startes for første gang, og når du foretager en Genindstilling eller Total genstart, 
omstilles Handi i henhold til en grundindstilling. Dette for at give rimelige udgangspunkter til 
den individuelle tilpasning, som altid bør finde sted. Nedenfor beskrives, hvad disse 
indstillingsniveauer indebærer. 
    Nivå 
    1 2 3 
Startmenu Indsæt aktivitet   X X X 
 Kalender   X X X 
 Telefon    X X 
 Sms    X X 
 Kontakter    X X 
 Ur (genvej)   X X X 
 Notater   X X X 
 Kamera    X X 
 Foton (genvej)    X X 
 Diktafon   X X X 
 Tjekliste   X X X 
 Hurtigindstillinger   X X X 
 Kriseplan    X X 
 Album    X X 
 Afspiller    X X 
 Prisberegneren   X X X 
 Min Status    X X 
 Statussvar    X X 
 Lommerregner    X X 
 Batteri   X X X 
 Handi indstillinger   X X X 
  Startmenu Standard   X 
   Handi Rudenet X X  
   Handi Rækker    
  Baggrundsbillede    Standard 

System Tema Værktøjslinje Moderne  X X 
   Klassisk X   
 Talesyntese På/Af  På På På 
   Talestøtte i menuer X X  
   Talestøtte i rubrikker X X  

   
Oplæsnings-knap 
(i tekstfeltet) X X X 

   Oplæs ved mellemrum    
   Talehastighed 55% 55% 55% 
 Lister Brug scroll-lister    X 
  Brug fingerscroll    X 
Kalender Kalendersiden Visning Liste  X X 
   Tidssølje X   

  
Bladre bagud den samme 
dag   X X 

  Bladre fremad i dage Ikke tilladt    
   Maks 6 dage    
   Ubegrænset X X X 
  Bladre bagud i dage  X X X 
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Vis digital tid for 
aktiviteten  X X X 

  Vis tekst for aktiviteten  X X X 
  Vis Ur ved tryk på uret  X   
 Aktivitetssiden Vis/Skjul i værktøjslinje Vis Slet-knap  X X 
   Vis Redigér-knap  X X 
   Vælg alarm-knap X X X 
  Vis/Skjul i kvartursvisning Kvartursvisning X X X 

   
Vis sidste kvarter som 
fem punkter  X X 

   Digital nedtælling  X X 
 Indsæt aktivitet Tillad passeret starttid   X X 
  Forvalgt alarm Alarm+vibration X X X 
   Alarm    
   Vibration    
   Stille alarm    
   Ingen alarm    
  Forvalgte påmindelser Ingen X X X 

  
Indsæt aktivitet via 
Redigér-siden Valgt  X X 

   Vælg aktivitetstype  X X 
   Standardaktivitet-knap  X X 

  
Indsæt aktivitet via 
sekvens Valgt X   

   Vælg dato X X X 
   Vælg aktivitetstype  X X 
   Vælg Standardaktivitet X X X 
   Vælg billede X X X 
   Navngiv aktiviteten X X X 
   Info-menu X X X 
   Slet bagefter  X X 
   Vælg Kvittering og Alarm X X X 
   Vælg kategori X X X 
   Vælg påmindelse X X X 
   Vælg tidslængde    
   Indstil sluttid    
 Redigér-siden  Dato X X X 
   Navn X X X 
   Starttid X X X 
   Sluttid X X X 
   Tidslængde    
   Hele dagen X X X 
   Kvittering X X X 
   Vælg alarm X X X 
   Billede X X X 
   Info-menu X X X 
   Påmindelse X X X 
   Slet bagefter X X X 
   Kategori X X X 
 Info-menuen Notater  X X X 
  Diktafon  X X X 
  Tjekliste  X X X 
  Min Status   X X 
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  Kontakter   X X 
  Billede  X X X 
  Timer  X X X 
  Hurtigindstillinger     
  Adresse     
  Link     
  Album     
  Afspiller     
  Prisberegneren     
  SMS     
  Telefonnummer     
 Kalendermenuen  Indsæt aktivitet X X X 
   Månedsoversigt X X X 
   Ugevisning X X X 
   Start timer X X X 
   Tidsmåler X X X 
   Tidsbog X X  
   Ur X X  
   Søg aktivitet  X X 
   Standardaktiviteter   X 
   Standardtimere   X 
   Alarmlyd   X 
 Tidvisning Ur Analog X X  
   Digital   X 

  
Månedssymbol/Ugenumm
er Handisymbol X X  

   Piktogram    
   Ugenummer   X 
   Intet    
  Vis ugedagsfarver  X X  
  Vis helligdage  X X X 
 Tidsindtastning Metode til at vælge tid Digital (med tal)    
   Analog (med urskiver)    
   Digital m. Analog-knap X X X 
   Analog m. Digital-knap    

  Analog døgninddeling 
formiddag og 
eftermiddag    

   dag og nat X X X 
 Klokken Vis dato  X X X 
  Vis tid på døgnet  X X X 

  
Vis knap for oplæsning 
hvert kvarter (chime)     

  Ur Analog X X X 
   Digital    
   Både analog og digital    

 Månedsoversigt 
Vis markering for 
gentagede aktiviteter     

 Ugevisning Antal dage i ugevisning 7 dage X X X 
   5 dage    
  Vis aktivitetens: Tid    
   Billede X X X 
  Vis gentagede aktiviteter  X X X 
  Vis knap for Timevisning  X X X 
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  Vis knap for Ny aktivitet  X X X 
 Start timer Vælg standardtimer  X X X 
  Vælg billede  X X X 
  Navngiv timeren  X X X 
  Timertid 1-99 minutter X X X 
   1-999 minutter    
   Timer og minutter    
 Tidsmåler Sekund-visere  X X X 
  Vis Pause-knap  X X X 
 Tidsbog Ny tidsmåling  X X X 

  
Vis Tidsbog i 
Standardaktiviteter     

  
Vis Tidsbog i 
Standardtimere     

 Standardaktiviteter Stå op  X X X 
  Gå på toilettet  X X X 
  Tage brusebad  X X X 
  Kaffe  X X X 
  Mad  X X X 
  Handle  X X X 
  Oplad Handi  X X X 
 Standardtimere Børste tænder 3 minutter X X X 
  Spille 30 minutter X X X 
  Vaskemaskinen færdig 60 minutter X X X 
  5 minutter (blå punkt) 5 minutter    
  10 minutter (rødt punkt) 10 minutter    
  15 minutter (gult punkt) 15 minutter    
  20 minutter (grønt punkt) 20 minutter    
 Alarmlyd Aktiviteter uden kvittering Alarm Classic X X X 
  Aktiviteter med kvittering Osmium X X X 
  Timere Alarm Beep 2 X X X 
  Påmindelser Fomalhaut X X X 
  Vibration ved påmindelse  X X X 
  Alarmtid  30sek 30sek 30sek 
 Alarmsiden Vis snooze-knap  X X X 
 Rejsetilstand Aktiver rejsetilstand     
 Kategorier Blå  X X X 
  Lilla  X X X 
  Rød  X X X 
  Orange  X X X 
  Grøn  X X X 
  Turkis  X X X 
Kontakter Kontaktliste Liste-type Handi Rækker X X X 
   Handi Rudenet 4x3    
   Handi Rudenet 3x2    
  Vis konto Handi X X X 

  Sortering 
Mapper og egen 
rækkefølge    

   
Mapper og alfabetisk 
rækkefølge X X X 

   Kun alfabetisk    
 Vis i Kontakter Adresse  X X X 
  Billede  X X X 
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  Telefonnummer  X X X 
  Mobilnummer  X X X 
  E-postadresse  X X X 
  Info  X X X 
  Slet  X X X 
  Redigér  X X X 

  
Bekræfte udgående 
opkald  X X X 

 Kontaktmenu Ny kontakt  X X X 
  Søg kontakt  X X X 
  Sorter kontakter     
  Vælg konto     
  Kopier kontakter     
Telefon Telefonindstillinger Vis i kontaktlisten Nyt nummer X X X 
   Savnet    
   Modtaget    
   Opkaldt    
  Vis i ”Nyt nummer” Sidste opkaldte numre X X X 
 Telefonmenuen Savnet   X X 
  Modtaget   X X 
  Opkaldt   X X 
  Net   X X 
  Saldo     
  Ryd opkaldslister     
Hurtig-
indstillinger Wi-Fi   X X X 

 Bluetooth   X X X 
 Volume   X X X 
 Vibration   X X X 
 Kliklyd   X X X 
 Roter skærm   X X X 

 
Skærmens 
tidsgrænse   X X X 

 Ringetone   X X X 

 
Vælg 
baggrundsbillede   X X X 

 Batteri   X X X 
 USB-tilslutning   X X X 
Album Albumliste Visa i listen Fotos X X X 
   Videoklip X X X 
   Modtaget X X X 
  Vis i menu Nyt album X X X 
   Rediger album    
 Billedmenu Slet  X X X 
  Oversigt  X X X 
  Ændre navn  X X X 
  Ændre album  X X X 
  Dele    X 
Tjekliste Opgavesiden Indtastning Hurtig    
   Tilpasset X X X 
  Redigér-knap  X X X 
  Slet-knap  X X X 
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  Talesyntese 
Opgave færdig/ 
ikke færdig X X X 

   Kun opgave    
 Tjeklistemenu Ny tjekliste  X X X 
  Ordne tjeklister     
 Listeindstillinger Liste-type Rækker X X X 
   Handi Rudenet    

  Sortering 
Mapper og egen 
rækkefølge    

   Egen rækkefølge X X X 
   Alfabetisk rækkefølge    
Diktafon  Vælg billede     
  Navngiv diktafon-notat    X 
  Navneforslag Diktafon-notat X X X 
  Maks indspilningstid 30 sekund    
   5 minut X X  
   30 minut    
   90 minut   X 
  Lyt direkte fra listen    X 

Afspiller  Vis/Skjul 
Kunstnerinformation i 
afspilningslisten X X X 

   
Medieinformation på 
afspilningssiden X X X 

   Mappe til øvrige medier   X 
  Afspillermenuen Vis knap for blandet   X 
   Vis knap for gentagelse X X X 
Lomme-
regner  Heltal og decimaler Enkel  X X 

   Valutaformat    
   Avanceret    
  Tastatur Telefon (123)  X X 
   Lommeregner (789)    
Pris-
beregneren  

Kvitteringsliste ved 
indtastning  X X X 

  Antal-knap  X X X 
  Foreslå nærmeste valør  X X X 
Kamera  Inaktiver kamera i Handi     
SMS Beskedindstillinger Visning Samtale X X X 
   Mapper    
  Standardapp for SMS     

  Notifikation 
Lydsignal, 
Standardsignal X X X 

   Vibration    

   

Vis indholdet af 
beskeden i 
notifikationsvisningen 

   

  MMS Visa MMS-knap X X X 

 Skriv besked 
Brug grundlæggende 
beskeder  X X X 

  
Skriv med billeder 
(Billede-SMS)     

  Lang SMS  X X X 

  
Ekstra bekræftelse inden 
besked sendes  X X X 

  Nyt nummer  X X X 
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 Læs besked Vis links  X X X 

  
Læs med billeder (Billede-
SMS)     

 
Grundlæggende 
beskeder Ring til mig!  X X X 

  
Vil du gå i biograf med 
mig?  X X X 

  
Jeg har brug for hjælp til 
at shoppe.  X X X 

  
Tillykke med 
fødselsdagen!  X X X 

  Jag er kommet hjem.  X X X 
  Knus!  X X X 
  Kan du hjælpe mig?  X X X 
  Tak for hjælpen!  X X X 
  Hvornår kommer du?  X X X 
  Hvor er du?  X X X 
  Glædelig navnedag!  X X X 

  
Skal vi gøre noget 
sammen?  X X X 
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13. Produktspecifikationer 
13.1 Rengøring 
Før rengøring skal du fjerne alle kabler og slukke for Handi. Rengør med en blød klud, der er 
fugtet med vand.  

 ADVARSEL: Brug ikke flydende eller spraybaserede rengøringsmidler, der kan 
indeholde brandfarlige stoffer. 

13.2 Automatisk crash-rapportering 
Handi One+ ar indbygget automatisk crash-rapportering. Hvis der går noget galt i Handi-
appene, vises en fejlmeddelelse og samtidig sendes information om fejlen automatisk til 
udviklingsafdelingen. Der sendes ingen personlige oplysninger. Dette er til stor hjælp i 
arbejdet med at udvikle et stabilt og velfungerende program. 

13.3 Genbrug af elektronisk affald 
Produktet indeholder elektriske komponenter, der skal genanvendes. Bortskaf 
produktet på et egnet bortskaffelsessted. 

13.4 Medfølgende artikler 
Art.nr Navn Beskrivelse Antal 
 Handi One Android-baseret maskinvare 1 stk. 

706496 Beskyttelsesetui Handi 
One Beskytter enheden 1 stk. 

706493 Batterilader - USB C Batterioplader inkl. USB-kabel 1 stk. 
706356 Hovedsæt 3,5 mm Hovedsæt inkl. USB C-3.5mm 

adapter 
1 stk. 

 Værdibeviset Med licensnøgle 1 stk. 
 Manualer Start op Handi, Håndbog (dette 

dokument), Brugervejledning 
Kalender, Tilpasningsguide 

4 stk. 

13.5 Tekniske data 
Batteri Genopladeligt batteri, Højspændingsbatteri 

3950 mAh Litium-Jon 
Gennemsnitlig opladningstid 1 time 
Kamera Bagside: 8 Megapixel Forside: 5 Megapixel 
Skærm 5,5 tommer 
Androidversion 6.0 
IP-klasse IP68 
Anvendelsesområde 0°C til 40°C 
Størrelse (H × B × D) 156 x 75 x 14 mm 
Vægt 227 g 
Dataforbindelse USB C 
Anslåede levetid 3 år 
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