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1. Indledning 

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. 

Med pc-programmet HandiTools kan du skrive, redigere og printe notater i pc’en. 

 

2. Anvend Notater 

Når du vælger Notater i Startmenuen vises følgende side: 

  

Første gang, du kommer til Notater, er det tomt, 
dvs. der findes ingen Notater. Se det venstre billede. 

Når du har lavet notater, vises de i en liste. Se det 
højre billede. 

2.1 Tastaturet 

Handi-tastaturet har fem varianter. (Se Håndbogen for mere information om tastaturet.) 

Bogstaver 
Versaler 

Bogstaver 
Små bogstaver 

Numerisk side 
1 

Numerisk side 
2 

Numerisk side 3 
Smileys 

     

Det første bogstav i notatet og det første bogstav efter punktum og ny linje skrives altid med store 
bogstaver. 
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For at skifte til Numerisk tilstand trykker man på knappen . I numerisk tilstand skifter man 

mellem side 1, 2 og 3 ved at trykke på knappen . For at komma tilbage til Bogstavstilstand 

trykker man på knappen  eller på mellemrum. 

 

Skifttilstandsknappen viser hvad der vil ske næste gang man skriver et bogstav. 

 
betyder at næste bogstav bliver versal (A) og derefter små bogstaver (a). 

 
betyder at næste bogstav bliver gemen (a) og fortsætter derefter med små bogstaver (a). 

 
betyder at næste bogstav bliver versal (A) og fortsætter derefter med versaler (A). Dvs 
CapsLock. 

Når automatisk skifttilstand er valgt, ændres tastaturets funktion automatisk. Man kan også trykke 
på knappen selv og derved bestemme hvordan man vil at tastaturet skal fungere. 

 

Slet det sidst indtastede tegn. 

 

Skjul tastaturet. 

 
Giver ny linje. 

 
 Giver mellemrum. 

Når man trykker på  læses tekst op med talesyntese. 

Du kan flytte markøren og markere tekst ved at trykke direkte på skærmen. 

 

Smiley-symbolerne i Handi er ordnede i et farvesystem. For mere info om Smileys, se 
Brugervejledning Sms. 

Grøn Glad, positiv følelse 
Rosa Kærlig følelse 
Orange Neutral følelse 
Blå Ked af det, negativ følelse 
Rød Vred, negativ følelse 

Hvis du vælger en Smiley fra Smiley-tastaturet tilføjes den i tekstfeltet. Det er valgfrit om ”Numerisk 
side 3 Smileys” skal være tilgængeligt. 
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2.2 Skriv nyt notat 

 

For at skrive et nyt notat skal du trykke på knappen Ny. 

Tastaturet vises og du kan skrive det ønskede notat. Når du har skrevet færdigt og trykker på OK 
vises siden ”Vil du gemme?”: 

 

Her vises notatet på en mere overskuelig måde. 

Hvis du trykker på Oplæsnings-knappen  læses teksten op med 
talesyntese. 

Trykker du på OK, gemmes notatet og lægges ind i listen. 

 

Den første linje i notatet bliver automatisk navnet på notatet. 

Det nyeste notat vises altid øverst på listen. 

 

2.3 Læs et notat 

  

For at læse et notat markerer du det i listen under 
Notater og trykker på Næste (Næste vises, når et 
notat er markeret). 

Når du trykker på Oplæsnings-knappen, læses 
teksten op med talesyntese. 
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2.4 Ændre et notat 

   

For at ændre et notat skal du markere det i listen under Notater, trykke på Næste og derefter på 

knappen . Tastaturet vises og du kan ændre i teksten. 

Når du trykker på OK vises siden ”Vil du gemme”. Tryk på OK for at gemme notatet. 

 

2.5 Slet et notat 

   

For at slette et notat skal du markere det i listen under Notater, trykke på Næste og derefter på 

knappen . Du skal bekræfte, at du vil slette notatet ved at trykke på JA. Notatet slettes fra 
listen. 

  



7 

3. Indstillinger 

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

 

En indstillingsmenu vises. 

Indstillingerne for Notater foretages under System på side 1 i Indstillinger. 

For Notater kan du foretage følgende indstillinger: 

 

3.1 Talesyntese-indstillinger 

 

Via Indstillinger|System|Talestøtte|Talesyntese-indstillinger 
bestemmer du, om og hvordan talesyntesen skal anvendes i tastaturet: 

 Oplaesnings-knap (i tekstfeltet) 

 Oplæs ord ved mellemrum 

3.1.1 Oplaesnings-knap (i tekstfeltet) 

Når Oplaesnings-knap (i tekstfeltet) er afkrydset, 
vises Oplaesnings-knappen ved siden af 
tekstfeltet. Se billedet til venstre. 

Når Oplaesnings-knap (i tekstfeltet) ikke er 
afkrydset, vises Oplaesnings-knappen ikke. Se 
billedet til højre. 

Når du trykker på Oplaesnings-knappen, læses 
hele notatet op. 
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3.1.2 Oplæs ord ved mellemrum 

Når ”Oplæs ord ved mellemrum” er afkrydset, læses ordene op, mens du skriver med tastaturet. 
Det foregående ord læses, når der sættes et mellemrum. 

 

3.2 Tastatur 

 

Via Indstillinger|Tastatur bestemmer du, om bogstaverne på tastaturet 
automatisk skal ændres fra store typer til små typer og omvendt. 

Vælger du ”Automatisk skift mellem a og A”, bliver det første bogstav efter 
punktum eller ny linje automatisk skrevet med store typer. Det andet 
bogstav i et ord bliver derefter skrevet med små typer. 

Vælger du ”Altid VERSALER” vises store typer i tastaturet, så længe du 

ikke trykker på knappen . 

Når ”Aktiver smileys i tastaturet” er valgt, kan du bruge Smileys i Handi. 

Hvis indstillingen i Hurtigindstillinger|Roter skærm er afkrydset vil tastaturet vises som et 
liggende tastatur hvis Handi bruges liggende. Hvis indstillingen i Hurtigindstillinger|Roter skærm 
er afkrydset, vil tastaturet vises som et liggende tastatur hvis Handi bruges liggende. Hvis ”Brug 
QWERTY ved horisontal tilstand” er valgt, vises det liggende tastaturet som et QWERTY-tastatur, 
ellers vises et ABC-tastatur. 
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