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1. Indledning 

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. 

 

2. Anvend Diktafon 

Når du vælger Diktafon i Startmenuen vises følgende side: 

 

Diktafon vises med navn og/eller symbol i listen. 

Hvis der ikke findes diktafon indspilninger er listen tom. Hvis der er 
mere end 7 diktafon indspilninger vises Bladre-knapper (eller Vis 
mere-symboler hvis indstillingen er ”Brug scroll-lister”). 

Når du trykker på et diktafon-notat bliver det gråmarkeret. Hvis ”Lyt 
direkte fra listen” er valgt, kan du lytte til notatet her, se 2.2.2 Lyt 
direkte fra listen. 

Ellers kan navnet på diktafon-notatet læses op ved at trykke på 
Oplæsnings-knappen. (Dette forudsætter, at indstillingen 
”talestøtte i menuer” er valgt.) 

Du indspiller et nyt notat via knappen Nyt notat . Se afsnit 2.1 
Optag nyt diktafon-notat. 

Hvordan du aflytter eksisterende diktafon-notater beskrives i 
afsnittet 2.2 Lyt til et Diktafon-notat. 

 

2.1 Optag nyt diktafon-notat 

 
Tryk på knappen Ny for at optage et nyt diktafon-notat. Optagesiden vises. 

 

Du skal tale direkte ind i mikrofonen på ca. 10 cm afstand. Se i 
Håndbogen, hvor mikrofonen sidder. 

Tryk på Optag-knappen for at starte optagelsen . 
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Når optagelsen er i gang, vises maks indspilningstid øverst. 

Den indspillede tid vises i sekunder og/eller minutter. Den 
indspillede tid i forhold til maximum indspilningstid vises i den 
vandrette bjælke. 

Tryk på Stop-knappen  når optagelsen er færdig. 

 

Du kan lytte til det indspillede ved at trykke på Play-knappen . 

Hvis du ikke er tilfreds, optager du igen ved at trykke på . 

Når du er tilfreds med indspilningen, trykker du på Næste. 

  

Når indspilningen er klar, skal du give diktatet 
et navn og et billede. Du kan indstille hvilken 
af siderne ”Vælg billede” og ”Navngiv diktafon-
notat”, der skal vises. Hvis du ikke har 
foretaget et valg, navngives notatet automatisk 
”Diktafon” efterfulgt af et tal. 

Når du trykker OK, gemmes Diktafon-notatet. 
Diktafon-notatet lægges ind øverst i listen over 
diktafon-notater. 
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2.1.1 Optag i baggrunden 

 

Du kan fortsætte med at optage et diktafon-notat samtidigt som du 
gør noget andet med Handi, f.eks kigger i Kalenderen. 

Tryk på Næste  under optagelsen for at komme til Startmenuen. 
Optagelsen fortsætter i baggrunden. 

Når du senere går til diktafon-notat igen, kommer du tilbage til den 
aktuelle optagelse. (I Standard-layout kan du også trække ned i 
Statusfeltet og vælge Diktafon.) 

Optagelsen fortsætter selv om Handi er i hviletilstand (skærmen er 
slukket). 

 

2.2 Lyt til et Diktafon-notat 

Der er to muligheder for at lytte til et diktafon-notat. 

2.2.1 Åbn og lyt 

  

For at lytte til et diktafon-notat markerer du det 
på listen over diktafon-notater og trykker på 
Næste. 

På afspilningssiden kan du lytte til den 
indspillede besked ved at trykke på Afspil-

knappen . 

Hvis ”Talestøtte i menuer” er valgt (men ikke 
”Lyt direkte fra listen”) kan diktafon-notatets 
navn læses i det venstre billede. 

2.2.2 Lyt direkte fra listen 

 

Du kan afspille diktafon-notaterne direkte fra listen, hvis du har 
valgt ”Lyt direkte fra listen” under indstillinger. 

Play-knappen vises, når et diktafon-notat er markeret på listen. 

Når du trykker på Play-knappen afspilles diktafon-notatet og 

knappen ændres til en Stop-knapp . 

(Når du har valgt indstillingen ”lyt direkte fra listen”, vises 
Oplæsnings-knappen ikke.) 
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2.2.3 ”Spole” i et Diktafon-notat 

 

Det er muligt at ”spole” i et diktafon-notat ved at sætte fingeret på 
håndtaget på ”båndet ”og trække til ønsket position, eller pege på 
ønsket position på båndet. 

 

2.3 Slet et Diktafon-notat 

For at slette et diktafon-notat markerer du det i listen under Diktafon, trykker på Næste og 

derefter på knappen . Du skal bekræfte, at du vil slette diktafon-notatet ved at trykke 
JA. Diktafon-notatet slettes herefter fra listen. 
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3. Indstillinger 

For at sætte indstillinger for Diktafon skal du gå til Indstillinger. For at kommet til 
indstillinger trykker du knappe kombinationen, se Håndbogen for din model. 

 

En indstillingsmenu vises. 

For at komme til Diktafon indstillinger, 
vælger du Diktafon på side 2. Siden til højre 
vises. 

Her kan du vælge følgende indstillinger: 

 Om ”Vælg billede” og ”Navngiv diktafon-
notat” skal vises, når diktafon-notatet 
skal gemmes. 

 Navneforslag (beskrives nedenfor). 

 Max indspilningstid (30 sek, 5 minutter, 
30 minutter eller 90 minutter.) 

 Om du skal kunne lytte til diktafon-
notaterne direkte fra listen. 

 

 

3.1 Navneforslag 

 

Med ”Navneforslag” menes hvilket navn, der 
skal foreslås på siden ”Navngiv diktafon-
notat”. Ordet Diktafon er default. 

Når du trykker på knappen ”Navneforslag” i 
Indstillinger|Diktafon vises tastaturet (se 
siden til venstre) og du kan skrive et andet 
ord end ”Diktafon” fx ”Lyd”. 

Når du trykker på OK vises det nye 
navneforslag i Indstillinger|Diktafon (se 
siden til højre). 

 

For at vende tilbage til det oprindelige navneforslag ”Diktafon” åbner du ”Navneforslag”, 
sletter det indtastede navn og trykker OK. 
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