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1. Indledning 

I Afspiller kan du afspille musik, lydbøger og film. 

Mediefilerne kan kun sorteres ”fysisk” i mapper, men ikke på nogen anden måde (fx efter 
albumtitel, komponist etc). 

Afspiller har automatiske playlister. 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. 

Mediefilerne lægges ind via pc-programmet HandiTools. Her kan du strukturere filerne i 
mapper og vælge billeder til numrene/mapperne. Videofilerne ligger i alfabetisk rækkefølge 
i mappen ”Film”. 

Man kan tilføje en afspilningsliste eller en valgt sang/film til en aktivitet i Kalenderen, f.eks. 
en afslapningsøvelse eller en arbejdsinstruktion. Man kan have genveje i Startmenuen på 
samme måde. 

 

2. Mapper og medieinformation 

I Afspiller kan du afspille lydfiler (fx musik og lydbøger i formaterne mp3 og 3gp) og 
videofiler (f.eks. film i formaterne 3gp og mp4). I denne brugsanvisning kaldes lydfiler og 
videofiler tilsammen for mediefiler. 

Mediefiler, har næsten altid information som titel, album, spornummer, klassificering, 
kunstner og billede. (Denne information kaldes ofte for ”tags”.) 

Denne information anvendes for at give en mere komplet beskrivelse af en mediefil end blot 
filnavnet og anvendes på forskellige måder i forskellige medieafspillere. 

I Afspiller anvendes informationen ”titel”, ”kunstner” og ”billede”. Hvis disse oplysninger ikke 
findes for musiknummeret, anvendes i stedet filnavnet og et standardikon. 

I de fleste medieafspillere, kan du normalt sortere og gruppere numrene efter 
musikinformationen og lave dine egne afspilningslister. Det er ofte en indviklet proces, og 
derfor laver Afspilleren i stedet automatisk afspilningslister ud fra din musik. Alle 
musiknumrene, der ligger i samme mappe, sorteres alfabetisk efter filnavnet og spilles i 
alfabetisk rækkefølge. 

Via pc-programmet HandiTools kan man tilføje mediefiler og strukturere lydfiler i mapper. 
Mapperne ”Film” og ”Øvrigt” er færdige mapper, der kan vises i afspilningslisten, begge 
beskrives herunder. 

 
Mappen ”Film” vises, hvis der er videofiler, som er lagt i den via HandiTools (fanen 
Film). Den nyeste videofil vises øverst i mappen. Mappen vises kun, hvis der er 
lagt videofiler i den. 

 
Mappen ”Øvrigt” viser de mediefiler, som findes på hukommelseskortet i Handi. 
Mappen har underkategorierne ”Øvrig lyd” og ”Øvrige film”. Film, som er indspillet 
med det indbyggede kamera, findes i mappen ”Øvrige film”. Mediefilerne er 
sorteret i alfabetisk rækkefølge. Det er valgfrit, om mappen ”Øvrigt” skal vises. 
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3. Anvend Afspilleren 

3.1 Afspilningsliste 

Når du vælger Afspilleren i Startmenu vises spillelisten. 

 

Her vises mapper og lydfiler. Hvis lydfilerne har titel, kunstner og 
billede information, vises informationen på listen ellers vises filnavnet. 
(Du kan vælge om Kunstnerinformation skal vises på listen.) 

Hvis der findes flere mapper/lydfiler, end der kan være på én side, 

vises Bladre-knapperne  , eller Vis mere-symboler  
hvis indstillingen er ”Brug scroll-lister”. 

Når du trykker på en mappe/lydfil bliver den gråmarkeret. Du kan nu få 
navnet på musiknummeret læst op ved at trykke på Talestøtte-knappen 

. (Forudsat at indstillingen ”Talestøtte i menuer” er valgt.) 

Når en titel er markeret, trykker du på Næste for at kommet til 3.2 
Afspilningssiden for lydfiler og spille nummeret. 

For at se indholdet i en mappe, markerer du 
den og trykker på Næste. Nu vises alle 
numrene i mappen/listen. 

Du vælger nummeret ved at markere det og 
trykke på Næste. 

For at komme tilbage til det øverste niveau, 

trykker du på Op-knappen . 

  

 

 

Når du trykker på Menu-knappen, kommer du til 
Afspillermenuen. 

Her kan du vælge at gå til bogmærke se 3.4 Gå til bogmærke. 

 

Når du trykker på Blandet vil lydfilerne i den valgte mappe 
afspilles i tilfældig rækkefølge. Hvis Gentagelse er valgt, vil 
lydfilerne i den valgte mappe afspilles i en gentagende sløjfe 
uden slutning. 

Det er valgfrit om Blandet og Gentagelse skal vises i 
Afspillermenuen, se 6.4 Vis knap for blandet og 6.5 Vis knap for 
gentagelse. 
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3.2 Afspilningssiden for lydfiler 

 

Når afspilningssiden vises, begynder nummeret at spille 
automatisk. 

Følgende information vises på siden: 

 Nummerets navn og evt. et billede. 

 Nummerets position på afspilningslisten”(1/7)”. 

 Spilletiden vises som en forløbsindikator i minutter og 
sekunder. 

Du kan hoppe frem og tilbage i nummeret ved at trække i 
forløbsindikatoren. Denne funktion beskrives i et separat afsnit. 

Når nummeret af færdigt, afspilles næste nummer på 
afspilningslisten automatisk (hvis man har valgt en sang på 
Afspilningslisten). 

Knappernes funktion beskrives nedenfor. 

 
Pause-knappen standser musikken og knappen ændres til Play-knappen. 

 
Play-knappen starter afspilning af musikken. 

 
Tilbage-knappen stopper musikken og du kommer tilbage til afspilningslisten. 

 
Afspil forrige-knappen spiller det senest afspillede nummer. Hvis du lytter til det 
første nummer på afspilningslisten og trykker på Afspil forrige-knappen, springer 
du til det sidste nummer på afspilningslisten. Denne knap vises kun, hvis der er 
flere numre på afspilningslisten. 

 
Afspil næste-knappen skifter til næste nummer. Hvis nuværende nummer er sidst 
på afspilningslisten, springer du til det første på listen. Denne knap vises kun, hvis 
der er flere numre på afspilningslisten. 

 
Næste-knappen spiller musikken i baggrunden eller gemmer et bogmærke, se Gem 
bogmærke nedenfor. 

3.2.1 Spol frem 

Det er muligt at spole frem i nummeret ved at placere fingeren på forløbsindikatoren og 
træk den til højre/venstre til ønsket position. Du kan også trykke direkte på den ønskede 
position for at "flytte" afspilningen. 
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3.2.2 Afspil i baggrunden eller gem som bogmærke 

Når du trykker på Næste på afspilningssiden, vises nedenstående side: 

 

Her kan du vælge mellem følgende: 

 Fortsæt afspilning. Afspilningssiden lukkes og 
musikken fortsætter med at spille i baggrunden. Når 
musikken spilles i baggrunden og du åbner Afspilleren 
igen, kommer du direkte til afspilningssiden med den 
aktuelle sang. 

 Gem bogmærke. Et bogmærke gemmes (10 
sekunder før nuværende position), afspilningssiden 
lukker og lydbogen/musikken stopper. Hvordan du 
fortsætter afspilningen fra bogmærket beskrives i 3.4 
Gå til bogmærke. 

Ved indgående opkald, sms eller alarm, går afspilningen på pause. Når opkaldet afsluttes 
eller sms eller alarmsignal er stoppet, fortsætter afspilningen automatisk. 

Hvis du begynder at afspille lyd i et andet program, f.eks Spotify, går Afspiller på pause. 
Når den anden app afsluttes, fortsætter afspilningen i Afspiller. 

Hvis du trykker på funktionsknappen Hjem  under afspilning, fortsætter musikken med at 
spille i baggrunden. 

 

Afspilning er i gang vises i meddelseslisten (standard-tema), se 
billederne til højre. 

For at komme tilbage til afspilleren kan du trække meddelseslisten 
ned og vælge Afspiller, eller åbne Afspiller via Startmenuen. 

 

 

3.3 Afspilningssiden for videofiler 

 

Når du har valgt en film fra listen starter afspilningen direkte i 
fuldskærm. Du kan rotere skærmen til liggende (hvis ”Roter 
skærm” er valgt i Hurtigindstillinger). 

En forløbsindikator vises kort. For at vise den igen skal du trykke 
på filmrammen. Ved at trække i ”håndtaget” på forløbsindikatoren 
kan du spole filmen frem/tilbage. 

For at sætte filmen på pause, skal man trykke 2 gange på 
filmrammen. Play-knappen vises da. 

For at lukke fuldskærmsvisning, skal du trykke på 
funktionsknappen Tilbage. 
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Videofiler kan ikke afspilles i baggrunden. Hvis du afslutter Afspiller med funktionsknappen 
Hjem når en videofil er spillet, kan du komme tilbage til filmen ved at holde 
funktionsknappen Hjem nede, indtil menuen Seneste vises, og vælge Afspiller 

 

Når videofilen er afsluttet, lukkes fuldskærmsvisningen og et 
startbillede vises med en Play-knap i billedet. Videofilens navn 
vises. 

Denne side vises også, når filmen er sat på pause. 

For at fortsætte afspilningen, eller se filmen igen, trykker du på 
Play-knappen i midten af skærmen. 

Knappernes funktion beskrives nedenfor. 

 
Tilbage-knappen stopper filmen og du kommer tilbage til afspilningslisten. 

 
Afspil forrige-knappen spiller det sidst afspillede film. Hvis nuværende film er første 
film på afspilningslisten og trykker på Afspil forrige-knappen, springer du til den 
sidste film på afspilningslisten. Denne knap vises kun, hvis der er flere film på 
afspilningslisten. 

 
Afspil næste-knappen skifter til næste film. Hvis nuværende film er sidst på 
afspilningslisten, springer du til den første på listen. Denne knap vises kun, hvis 
der er flere film på afspilningslisten. 

 

3.4 Gå til bogmærke 

For at fortsætte afspilningen fra et bogmærke, skal du gå til Spillemenuen  og vælge 
”Gå til bogmærke”. 

Herefter kommer du til 3.2 Afspilningssiden for lydfiler, hvor lydbogen/musikken fortsætter 
fra sidste position. (Afspilningen begynder 10 sekunder tidligere.) 

Hvis der ikke er gemt et bogmærke vises meddelelsen ”Der er ingen gemte bogmærker”. 

Hvordan du opretter et bogmærke er beskrevet i 3.2.2 Afspil i baggrunden eller gem som 
bogmærke. 
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4. Genveje i Startmenuen 

I Startmenuen kan du have genveje til Afspillers mediefiler eller afspilningslister. 

For at lægge en mediefil ind som en genvej i Startmenuen skal du gøre følgende: 

 

Gå til 
Indstillinger 

vælg 
Startmenu og 

derefter 
Organisere 

apps. Tryk på 
Ny-knappen 

(plus). 

Vælg 
funktionen 
Afspiller. 

Vælg den 
ønskede 

afspilningsliste 
(mappe) 

Vælg mediefil Vælg om 
genvejen skal 
være til hele 
listen eller 
sangen. 

    

Genvejen lægges ind i Startmenuen med det navn, der er angivet for mappen (listen) eller 
kunstnerinformation (sangen). 
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5. Afspiller i Kalenderen 

For at få den bedste forståelse af dette kapitel anbefales kendskab til Handi-funktionen 
Kalender, se Kalender Funktionsvejledning. 

Det er muligt at tilføje Afspilleren til en aktivitet. Man kan tilføje en valgt mediefil eller en hel 
afspilningsliste (mappe), så det vises som Info i Aktivitetsbilledet. 

 

OBS! For at man skal kunne have Afspiller i aktiviteter, skal Afspiller være valgt i 
Indstillinger|Kalender|Info-menu. 

 

5.1 Afspiller på Aktivitetssiden 

Når en mediefil eller afspilningsliste er tilføjet til en aktivitet, vises en Afspiller-knap på 
Aktivitetssiden. (Det bliver beskrevet i næste kapitel, hvordan man lægger en 
mediefil/afspilningsliste ind i en aktivitet.) 

  

 

Man trykker på Afspiller-knappen for at 
starte afspilningen. 

Hvis en mediefil er valgt, vises knapperne 
Tilbage og Pause. Hvis det er en 
afspilningsliste, så vises også knapperne 
Afspil forrige og Afspil næste. 

Når man trykker på Tilbage, kommer man 
tilbage til Aktivitetssiden. 

Hvis en tilføjet lydfil eller afspilningsliste spilles i baggrunden, kommer man tilbage til 
afspilningsbilledet ved at trække meddelelselisten ned og vælge Afspiller, eller åbne 
Afspiller via Startmenuen. 
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5.2 Tilføj mediefil/afspilningsliste til aktivitet 

Hvordan man tilføjer en mediefil/afspilningsliste til en aktivitet, beskrives nedenfor. 

(Beskrivelsens udgangspunkt er, at indstillingen er ”Indsæt aktivitet via Rediger-siden”, men 
det foregår på samme måde, når indstillingen er ”Indsæt aktivitet via sekvens”.) 

1. Tryk på Info-
knappen på 
Ӕndresiden 

2. Vælg 
Afspiller fra 

Info-menuen 

3. Vælg mediefil 
(evt. på en 

afspilningsliste) 

4. Vælg om 
listen eller 

sangen skal 
tilføjes 

5. Info-knappen 
viser at mediefil/ 
afspilningsliste er 

lagt ind 

     

Når man vælger at tilføje en videofilm, kan man ikke vælge at tilføje listen. 

 

5.3 Fjern mediefil/afspilningsliste fra aktivitet 

Hvis man vil fjerne mediefilen/afspilningslisten fra en aktivitet, men ikke selve aktiviteten, 
skal man gøre følgende: 

Tryk på Info-
knappen på 
Ændresiden 

Den valgte 
afspilningsliste vises, 
tryk på Op og herefter 

på Tilbage 

Vælg Ingen info og 
tryk på Næste 

Tilbage til Ændresiden 
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6. Indstillinger 

For at tilpasse Afspilleren, skal du gå til Indstillinger. For at komme til Indstillinger, trykker 
du knapkombinationen, se Håndbogen for din model. 

En indstillingsmenu vises. For at komme til Afspillerens 
indstillinger vælger du Afspiller, siden til højre vises. 

Her kan du lave følgende indstillinger: 

 Kunstnerinformation i afspilningslisten 

 Medieinformation på afspillingsiden 

 Mappe til øvrige medier 

 

Og hvad der skal vises i Afspillermenuen: 

 Vis knap for blandet 

 Vis knap for gentagelse 
 

De forskellige indstillinger beskrives nedenfor.  

6.1 Kunstnerinformation i afspilningslisten 

 

Når ”Kunstnerinformation i 
afspilningslisten” er valgt, vises tagget 
”Kunstner” i afspilningslisten og i billedet til 
lydafspilning. 

Med Kunstner-tag 

 

Uden Kunstner-tag 
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6.2 Medieinformation på afspillingsiden 

 

Når ”Medieinformation på afspillingsiden” 
er valgt, vises mediefilens billedtag m.m.  
3.2 Afspilningssiden for lydfiler. 

Med info 

 

Uden info 

 

 

6.3 Mappe til øvrige medier 

Når ”Mappe til øvrige medier” er valgt vises mappen ”Øvrigt” i 3.1 Afspilningsliste. 

Mappen ”Øvrigt” viser de mediefiler der er på hukommelseskortet i Handi. Mappen har 
underkategorierne ”Øvrig lyd” og ”Øvrige film”. Mediefiler er sorteret i alfabetisk rækkefølge. 

 

6.4 Vis knap for blandet 

Når ”Vis knap for blandet” er valgt vises Blandet i Afspillermenuen. 

 

6.5 Vis knap for gentagelse 

Når ”Vis knap for gentagelse” er valgt vises Slå gentagelse fra/Slå gentagelse til i 
Afspillermenuen. 
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7. Praktisk information 

7.1 Lyt med hovedtelefoner 

Det er en fordel at anvende høretelefoner (eller fx højtalere), når du lytter til musik og 
lydbøger. Høretelefoner, der er tilsluttet med Bluetooth, kan også anvendes. 

Ud over at høretelefonerne giver en meget bedre lyd, så giver de også mulighed for at 
slukke skærmen helt, når du lytter. Det gør både strømforbruget væsentligt lavere og gør 
det nemt at putte Handi ned i lommen eller tasken, når du lytter til musik. 

Du slukker skærmen ved at trykke på Power-knappen. Hvis du ikke trykker på Power-
knappen slukkes baggrundsbelysningen efter 1 minut (justerbart).  

 

7.2 Lyt via den indbyggede højtaler 

Du kan lytte til musik/lydbøger med den indbyggede højtaler. 

Hvis du lader Handi ligge urørt, når musikken spiller, slukker skærmens 
baggrundsbelysning automatisk efter 1 minut (justerbart). 

 

7.3 Reguler lydstyrken 

Se i Håndbogen for din Handi, hvordan man regulerer lydstyrken. 

 

7.4 HandiTools 

Hvis man vil lægge lydfiler og videofiler ind i Handi, anvendes pc-programmet HandiTools. 

Kunstnerinformation kan på nyværende tidspunkt ikke håndteres via HandiTools (men kan 
f.eks. ændres via Undersøgeren). 
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