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1. Indledning 

Med funktionen Album kan du lave diasshow med billeder, støttetekst og indspillet lyd. Det 
kan være sociale diasshow af typen ”Min familie” eller diasshow, der fortæller en historie, fx. 
”Ferie 2012”. Funktionen Album kan også anvendes til mere praktisk betonede diasshow som 
opskrifter og arbejdsinstruktioner. 

Et diasshow i Album oprettes direkte i Handi eller via pc-programmet HandiTools. 

I Album vises også billeder og videoklip der er taget med kameraet i Handi. Billeder der er 
modtaget og gemt via mms eller mail kan også vises i Album. 

Med den forenklede delingsfunktion kan du sende et billede med mms eller e-mail. 

 

2. Anvend Album 

Når du vælger Album i Startmenu, vises følgende side: 

 

Album vises med navn og evt. symbol på listen. 

Hvis der ikke er noget album, er listen tom. Hvis der i indstillinger er 
valgt vise Fotos, Videoklip og/eller Modtaget vises disse album i 
listen. 

Hvis der er flere album end der kan vises på en side, vises Bladre-
knapperne eller Vis mere-symbolet afhængig af indstilling. 

Når du trykker på albumnavnet, bliver det markeret med grå. 
Navnet på albummet kan nu læses op ved at trykke på 

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

Når du trykker på Næste  åbnes albummet. 

2.1 Albummenu 

Når du trykker på Menu-knappen i Album kommer di til 
Albummenuen. Her finder du følgende funktioner: 

 Nyt album, se 5.2.1 Nyt album. 

 Rediger album, se 5.2 Rediger album. 
 

Du kan indstille hvilke funktioner der skal vises i Albummenuen, se 
5.1 Albumliste. 

 

 



4 

2.2 Diassiden 

  

Længst oppe på diassiden vises albummets 
navn og evt. symbol samt sidenummer. 

Billederne i diasshowet kan have støttetekst 
og indspillet lyd. 

Hvis der findes indspillet lyd til det aktuelle 

billede, vises Play-knappen . Når du 
trykker på den afspilles lyden. 

Hvis billedet har støttetekst, men ikke indspillet lyd (og talestøtte i menuer er valgt), vises 

Oplæsnings-knappen . Når du trykker på den, læses støtteteksten op. 

Du kan også trykke på støtteteksten for at få den læst op. 

Når du trykker på billedet vises det i fuldskærm. Hvis du drejer apparatet roterer billedet og 
vises liggende (hvis indstillingen ”Rotere skærm” er valgt, se Håndbogen). 

Når billedet vises i fuldskærm kan du zoome ind, ved at placere to fingre på skærmen og 
trække dem fra hinanden. Hvis indstillingen ”Brug fingerscroll” er valgt, kan man også 
bladre mellem billederne i fuldskærmsvisning. 

Du kan navigere frem og tilbage i diasshowet med Bladre-knapperne  . (Når du er 
kommet til det sidste billede, kan du kun bladre tilbage.) Hvis indstillingen ”Brug 
fingerscroll” er valgt kan du også lave sideskift ved at trække fingeren til højre/venstre. 

Albummet lukkes ved at trykke på Tilbage. 

 

2.3 Albummet Fotos 

 

I albummet Fotos vises de billeder der er taget med det indbyggede 
kamera. (Det er de samme billeder som vises i mappen 
”Filmrulle/Camera” i appen Galleri.) 

Det billede der er blevet taget sidst, vises først. Øverst vises 
billedets navn og sidenummer. 

Når du trykker på Menu-knappen  kommer du til Billedmenuen 
hvor du kan se en oversigts af alle fotos eller ændre billedernes 
navn, se 2.6 Billedmenu. 

For at slette et billede trykker du på Slet-knappen . Du skal 
derefter bekræfte at billedet skal slettes. 

Når du trykker på billedet vises det i fuldskærm. Hvis du drejer apparatet roterer billedet og 
vises liggende (hvis indstillingen ”Roter skærm automatisk” er valgt, se Håndbogen). Ved 
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fuldskærm kan du zoome ved at placere to fingre på skærmen og trække dem fra 
hinanden. Hvis indstillingen ”Brug fingerscroll” er valgt, kan man også bladre mellem 
billederne i fuldskærmsvisning. 

Via Bladre-knapperne kan du bladre bagud og fremad. Hvis indstillingen ”Brug fingerscroll” 
er valgt kan du også bladre ved at trække fingeren til højre/venstre på skærmen. 

 

2.4 Albummet Videoklip 

 

I albummet Videoklip vises de videoklip der er taget med det 
indbyggede kamera. (Det er de samme videoklip som vises i 
mappen ”Filmrulle” i appen Galleri.) 

Det videoklip der er taget sidst, vises først. Øverst vises 
videoklippets navn og sidenummer. 

Når du trykker på Menu-knappen  kommer du til Billedmenuen 
hvor du kan se en oversigt over alle videoklip eller ændre 
videoklippets navn, se 2.6 Billedmenu. 

For at slette et videoklip trykker du på Slet-knappen . Du skal 
bekræfte at videoklippet skal slettes. 

Via Bladre-knapperne kan du bladre bagud og fremad. Hvis indstillingen ”Brug fingerscroll” 
er valgt kan du også bladre ved at trække fingeren til højre/venstre på skærmen. 

2.4.1 Afspil videoklippet 

På filmsiden vises en Play-knap og du starter afspilningen ved at 
trykke på den. 

En forløbsindikator vises et kort øjeblik. For at få den frem igen 
trykker du på filmsiden. Ved at trække i ”skyderen” på 
forløbsindikatoren kan du ”spole” filmen fremad/bagud. 

For at pause filmen trykker du 2 gange på filmfeltet, Play-knappen 
vises. 

For at lukke fuldskærmsvisning trykker du på funktionsknappen 
Tilbage. 

 

 



6 

2.5 Albummet Modtaget 

 

I albummet Modtaget vises de billeder og videoklip der er blevet 
modtaget i Handi via mms og e-mail. (Det der ligger i mappen 
Messaging på hukommelseskortet.) 

Albummet Modtaget har samme funktioner som albummet Fotos, se 
2.3 Albummet Fotos. 

 

2.6 Billedmenu 

Når du trykker på Menu-knappen samtidig med at et album er åbent 
kommer du til Billedmenuen. Her finder du følgende funktioner: 

 Oversigt, viser en oversigtside over det valgte albums 
billeder. 

 Ӕndre navn/album, her kan du ændre navn på fotos, 
videoklip og modtagne billeder. Du kan også ændre et 
album. 

 Dele, her kan du sende billeder med mms eller e-mail. 
 

Nedenfor beskrives de forskellige indstillingerne. 

Du kan indstille hvilke funktioner der skal vises i Billedmenuen, se 
5.3 Billedmenu. 

 

2.6.1 Oversigtsside 

Her ser du albummet med minature billeder Hvis billederne ikke kan 
være på én side vises Bladre-knapperne. Hvis indstillingen ”Brug 
fingerscroll” er valgt kan du også bladre ved at trække fingeren til 
højre/venstre på skærmen. 

Det aktuelle billede er markeret med en rød ramme. For at gå til et 
andet billede skal du trykke på den og derefter på OK. 
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2.6.2 Ӕndre navn/album 

Afhængig af hvilken type af album som er valgt, kan forskellige ændringer laves. 

Når et foto/videoklip/modtaget billede er valgt kan du omdøbe det. Tastaturet vises og du 
kan indskrive det nye navn. 

Når et diasshow er valgt, kan du redigere albummet, se 5.2.2 Ændre album. 

2.6.3 Dele 

Via Dele kan du sende det valgte billede med mms eller e-mail, dvs. det er en forenklet 
delingsfunktion. En guide vises, hvor du først kan vælge til hvem billedet skal sendes og 
derefter hvordan billedet skal deles; via mms eller e-mail. 

Mms-alternativet vises kun hvis der er et mobilnummer angivet for kontakten. E-mail-
alternativet vises kun hvis der er en e-mailadress angivet. 

Til sidst vises app’en for det valgte alternativ med billedet vedhæftet, og du kan nu sende 
billedet (det er også muligt at skrive en supplerende tekst). 

Vælg kontakt Vælg ønsket 
delingsfunktion 

App for mms eller e-mail 
vises. Udfyld eventuel 
tekst og tryk på Send 

 

   

 

Android-udseendet her er fra en Motorola Defy+,tilsvarende sider kan have forskellige 
udseender afhængigt af den enkelte android-model. Funktionen er dog den samme. 
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3. Genveje i Startmenuen 

I Startmenuen kan du have genveje til valgte album. 

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

Gå till 
Indstillinger, 

vælg Startmenu 

Vælg Organisere 
apps, tryk 

herefter på Ny-
knappen (plus) 

Vælg funktionen 
Album 

Vælg ønsket 
Album 

Det valgte 
album er nu 

lagt ind i 
Startmenuen 

     

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

Gå till 
Indstillinger, 

vælg Startmenu 

Vælg Organisere 
apps, tryk 

herefter på Ny-
knappen (plus) 

Vælg funktionen 
Billede 

Vælg ønsket 
billede 

Det valgte 
billede er nu 

lagt ind i 
Startmenuen 

     

For at lægge en enkelt videofil eller lydfil ind, går du frem som ovenfor beskrevet, men 
vælger funktionen Afspiller og herefter den ønskede fil. 
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4. Brug album/billeder og videoklip i Kalenderen 

Du kan koble album og billeder til en aktivitet i kalenderen. Det kan 
for eksempel være et diasshow der viser vejen eller et billede på 
personen du skal mødes med. 

Det tilføjede album/billede vises med en knap på Aktivitetssiden. 

Når du trykker på knappen vises diasshowet/billedet. 

 

 

For at tilføje et album til en aktivitet i kalenderen skal du gøre følgende: 

Gå til Kalender-
menuen, vælg 
Indsæt aktivitet 

Tryk på Info-
knappen på 
Ӕndresiden 

Vælg funktionen 
Album 

Vælg ønsket 
Album 

Info-knappen 
viser at et 
album er 

tilføjet. Udfyld 
øvrig info for 
aktiviteten, 
tryk derefter 

OK. 

     

For at tilføje et billede til en aktivitet, gør du på tilsvarende måde men vælger funktionen 
Billede. 

For at tilføje en videofil eller lydfil, går du frem som ovenfor beskrevet, men vælger 
funktionen Afspiller og herefter den ønskede fil. 
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5. Indstillinger 

For at redigere eller oprette nye album, skal du gå til Indstillinger. For at komme til 
Indstillinger, trykker du knapkombinationen, se Håndbogen for din model. 

For at komme til indstillinger for Album, vælger du Album på side 2. 
En indstillingsmenu for Album vises, se siden til højre. 

De forskellige indstillinger beskrives nedenfor. 

 

5.1 Albumliste 

 

Her vælger du hvilke album som skal vises i albumlisten: 

 Fotos (se 2.3 Albummet Foto) 

 Videoklip (se 2.4 Albummet Videoklip) 

 Modtaget (se 2.5 Albummet Modtaget) 
 

Og hvad der skal vises i Albummenuen (se 2.1 Albummenu): 

 Nyt album 

 Rediger album 

Hvis hverken ”Nyt album” eller ”Rediger album” er valgt, så vil 
Menu-knappen ikke blive vist i albumlisten. 

5.2 Rediger album 

 

Her vises alle album og en knaprække øverst med 
redigeringsfunktionerne Ny, Redigér, Slet, Flyt op og Flyt ned. 
(Hvis intet album er markeret vises blot knappen Ny). 

Hvordan du redigerer album beskrives nedenfor. 
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5.2.1 Nyt album 

 
For at oprette et nyt album trykker du på knappen Ny. En guide starter, hvor du først 
får lov at vælge et symbol og navngive albummet. Derefter får man definere 
albumbilleder, de billeder, der skal indgå i diasshowet. 

 

Navngiv album 

Albummet får automatisk første ledige nummer, fx ”Album 1”. 

Ved at trykke på knappen Album 1 kan du give albummet et andet 
navn. Tastaturet vises og du kan skrive det nye navn. 

For at vælge et symbol, trykker du på Billed-knappen øverst til 
venstre. Siden ”Vælg billede” vises og du kan vælge et symbol fra 
billedarkivet eller ta et nytt bilde med kameraet. 

Tryk på Næste for at lægge albummets billeder ind.  

 

Definer albumbillede 

Her vælger du billede ved at trykke på den store Billede-knappen. 
Siden ”Vælg billede” vises og du kan vælge et billede fra 
billedarkivet eller ta et nytt billede med kameraet. 

Du kan skrive en støttetekst til billedet ved at trykke på knappen 
Skriv støttetekst. Tastaturet vises og du kan indskrive teksten. 

Hvis du vil indspille lyd til billedet, trykker du på Optag-knappen  
og indspiller lyden. 

Du trykker på OK for at gå videre. 

 

Vil du tilføje flere Albumbilleder? 

Hvis du svarer JA vises siden ”Albumbillede X” (se ovenfor) igen og 
du kan lægge flere billeder ind i albummet. 

Hvis du svarer NEJ gemmes albummet og du kommer tilbage til 
Redigeringssiden. 
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5.2.2 Ændre album 

 
For at redigere et album markerer du det og trykker på knappen Redigér. En guide 
starter, hvor du kan ændre albummets navn/symbol og derefter albummets indhold. 

Hvis der er et indspillet lyd til det markerede billede vises Play-knappen. Hvis lyd mangler, 
men der er støttetekst og ”Talestøtte i menuer” er valgt, vises Oplæsnings-knappen. 

Hvordan du redigerer albumbillederne beskrives herunder. 

Nyt albumbillede 

 
For at oprette et nyt albumbillede, skal du trykke på knappen Ny. Albumbilledet 
lægges ind via det samme vindue som i Definere albumbilleder ovenfor. Hvis et 
albumbillede er markeret når man opretter et nyt lægges det nye billede ind efter det 
markeret albumbillede, ellers lægges det sidst i listen. 

Ændre albumbillede 

 
For at ændre albumbillede skal du markere det og herefter trykke på Redigér-
knappen. Herefter åbner samme vindue som i Definere albumbilleder ovenfor. 

Slet albumbillede 

 
For at slette et albumbillede markerer du billedet og trykker på Slet-knappen. 
Beskeden ”Vil du slette billedet” vises, og hvis du svarer JA slettes billedet. 

Flyt albumbillede 

 

 

For at flytte et albumbillede frem eller tilbage i diasshowet, markerer du det og 
trykker på knappen Flyt til venstre eller Flyt til højre. 

 

  

Definere album 

 

Albumoversigt 

 

 

På siden ”Albumoversigt” kan du se hele 
albummets indhold og du kan redigere det. 

Øverst på siden finder du en knap-række med 
redigeringsfunktionerne Ny, Redigér, Slet, 
Flyt til venstre og Flyt til højre. (Hvis intet 
albumbillede er markeret, vises blot knappen 
Ny.) 

Når man trykker på OK gemmes ændringerne. 
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5.2.3 Slet album 

 
For at slette et album markerer du det og trykker på Slet-knappen. Beskeden ”Vil du 
slette albummet X?” vises, og hvis du svarer JA slettes albummet. 

5.2.4 Flyt album 

 

 

For at ændre på rækkefølgen af album markerer du det ønskede album i 
redigeringsmenuen og trykker på knappen Flyt op eller Flyt ned. 

 

5.3 Billedmenu 

 

Her vælger du hvilke funktioner der skal være tilgængelige i 
brugertilstand. 

 Slet, hvis du skal kunne slette i albummet Fotos og Videoklip. 

 Oversigt, hvis Oversigt skal vises i Billedenuen. 

 Ӕndre navn, hvis Ӕndre navn skal vises i Billedmenuen. 

 Ӕndre album, hvis Ӕndre album skal vises i Billedmenuen. 

 Dele, hvis Dele skal vises i Billedmenuen. 
 

Hvis ingen funktioner er valgt, vises ikke Menu-knappen i 
diasshowssiden/fotosiden/videoklipsiden/modtaget-siden. 

5.4 Delingsalternativ 

 

Her vælger du hvilke apps der skal bruges for at dele fotos med 
MMS og e-mail. 

Når alternativet ”Lad Handi vælge” er valgt vil Handi vælge hvilken 
app der passer bedst for formålet. Dette fungerer ofte bedst hvis du 
ikke har installeret nogen tredjepartsapp for MMS eller e-mail. 

Hvis du selv ønsker at bestemme hvilken app der skal bruges for at 
dele MMS og e-mail anbefales at du vælger app’en her. Tryk på 
knappen og vælg blandt de tilgængelige apps i en liste. 

 

Abilia ApS, Krakasvej 7c, st, 3400 Hillerød, Denmark 
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