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1. Indledning 

Funktionen Prisberegneren er beregnet til at give støtte, når du handler. Du får støtte til 
selvstændigt at kunne vælge varer og kontrollere, om du har tilstrækkeligt med penge, samt 
kunne kontrollere, hvor meget du bør få tilbage. 

Prisberegneren indeholder også en valgfri støttefunktion, som hjælper dig med at vælge 
passende sedler og mønter (valører) ved at vise grøn baggrund ved valøren. Du kan også få 
hjælp til at lægge flere varer med samme pris ind. 

Du kan indstille hvilken valuta der skal bruges. 

Prisberegneren forudsætter, at du selv kan aflæse og indtaste prisen på de forskellige varer. Du 
skal også være bevidst om, at de sedler og mønter du får tilbage, i virkeligheden måske ikke 
altid passer med hvad Prisberegneren viser. 

 

2. Anvend Prisberegneren 

Når du vælger Prisberegneren i Startmenuen vises en sekvens med følgende sider: 

1. Tast prisen ind 
2. Liste 
3. Hent penge 
4. Valgte penge 
5. Penge tillbage 

Du kan gå frem og tilbage mellem siderne uden, at de indtastede priser og valgte penge 
forsvinder. Nedenfor beskrives de forskellige sider. 

 

2.1 Tast prisen ind 

 

Indtast den pris, du vil tilføje og tryk på Plus-knappen. 

Summen vises i talfeltet, og du kan få den læst op af talesyntesen 

ved at trykke på Oplæsnings-knappen , se 2.1.5 Talestøtte. 

Når du har skrevet de priser ind, du ønsker, trykker du på Næste. 

  



4 

 

2.1.1 Kvitteringsliste ved indtastning 

I Indstillinger kan du vælge om kvitteringsliste skal vises ved indtastning, se 3.1 
Kvitteringsliste ved indtastning. 

med kvitteringsliste uden kvitteringsliste  

  

Når indstillingen ”Kvitteringsliste ved 
indtastning” er valgt, vises alle indtastede 
priser i en liste med prissum nederst. 

Hvis kvitteringslisten har mange rækker vises 
Vis mere-symboler  og du kan bladre i 
listen ved, at trække fingeret opad/nedad på 
skærmen. 

Hvis visning af kvitteringslisten ikke er valgt, 
vises kun summen af de indtastede priser. 

2.1.2 Læg flere varer med samme pris ind 

 
Hvis du har flere varer med samme pris, kan du forenkle indtastningen ved først, at 
skrive prisen ind i indtastningsfeltet og derefter trykke på Antal-knappen. 

 

På siden ”Angiv antal” 
udfylder du hvor 
mange varer der er 
med samme pris. Når 
du trykker på OK 
lægges den totale pris 
ind i indtastnings-
feltet. Maks. antal er 
100. 

  

Antal-knappen vises først når en pris er indtastet i indtastningsfeltet. I indstillinger kan du 
vælge om Antal-knappen skal vises. 

2.1.3 Slet indtastning 

 
For at slette/ændre en pris som du er ved at lægge ind, trykker du på Viskelæder-
knappen, da slettes et tal ad gangen. 

For at slette en pris når den er tilføjet listen (der er trykket på Plus-knappen, så 
indtastningsfeltet er tomt) skal du gå videre til: 2.2 Liste med priser og slette den 
derfra. 
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2.1.4 Rense listen 

 
For at slette alle priser på kvitteringslisten kan du trykke på Slet-knappen, og derefter 
svare JA på spørgsmålet ”Vil du slette alle priser?”. 

2.1.5 Talestøtte 

 
Når du trykker på Oplæsnings -knappen læses indholdet i indtastningsfeltet op; ”tre og 
tyve kroner”. 

Hvis der ikke står noget i indtastningsfeltet (der er trykket på Plus-knappen) læses den 
totale sum op; ”ni og firs kroner”. 

2.1.6 Bladre mellem sider 

 

 

Med Tilbage-knappen og Næste-knappen kan du flytte frem og tilbage mellem siderne 
uden at indtastede priser og valgte penge forsvinder. Hvis du trykker på Tilbage-
knappen på den første side ”Tast prisen ind”, afsluttes Prisberegneren. Hvis der findes 
indtastede priser får du spørgsmålet ”Vil du slette alle priser før du afslutter 
Prisberegneren?” Hvis du svarer JA slettes de indskrevne priser. Hvis du svarer NEJ 
lukkes Prisberegneren uden at de indskrevne priser slettes. 

 

2.2 Liste med priser 

 

En liste med samtlige indskrevne priser vises. 
Du kan altså tjekke, at alt, du har i 
indkøbskurven, er skrevet ind. 

Når en linje er markeret (se det højre billede) 

kan du trykke på Slet-knappen  for at 
slette en indtastning, eller trykke på Redigér-

knappen  for at ændre en pris. 

Når du er tilfreds, trykker du på Næste. 

 

 

  



6 

 

2.3 Hent penge 

Nu vises en side, hvor du skal vælge penge. 

  

Øverst på skærmen vises saldoen. Til højre er en 
kolonne med aktuelle sedler og mønter. Hvis 
ikke der ikke er plads til alle sedler og mønter 
vises vis mere-symboler  
øverst/nederst. 

Den grønne baggrund viser, hvilken valør der vil 
være mest passende at vælge. Du ser efter, 
hvad du har i din tegnebog og ”tager pengene 
frem” ved at pege på de forskellige valører på 
skærmen. 

Det kan indstilles, om Prisberegneren skal 
foreslå valør, se 3.3 Foreslå nærmeste valør. 

Trykker du på Oplæsnings-knappen, oplæses, hvor meget der nu mangler. 

Fortsæt med at tage penge frem, og når der er penge nok, vises næste side: 

 

2.4 Valgte penge 

 

På denne side vises de penge, som du skal betale med. 

Når du trykker på Oplæsnings-knappen, læses sætningen ”Betale et 
hundrede og tyve kroner” op. 

Du ved nu, at du har penge nok til at gennemføre købet. 

Du trykker på Næste for at komme videre til næste side. 
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2.5 Vis penge retur 

 

På denne side vises, hvor meget du skal have tilbage. 

Trykker du på Oplæsnings-knappen, læses saldoen op med 
talesyntese. (”Tilbage fem kr. og 50 øre”) 

Når du trykker på OK får du spørgsmålet ”Vil du starte forfra?”. Hvis 
du svarer JA, kommer du til den første side i Prisberegneren igen. 
Listen med priser er da nulstillet. Hvis du svarer NEJ afsluttes 
Prisberegneren og listen med priser nulstilles. 

 

2.6 Afslut Prisberegneren 

Når du trykker på OK på den sidste side, ovenfor får du spørgsmålet ”Vil du starte forfra?”. 
Hvis du svarer NEJ afsluttes Prisberegneren og listen med priser nulstilles. Hvis du svarer JA, 
kommer du til den første side i Prisberegneren igen. Listen med priser er da nulstillet 

Du kan også gå ud af Prisberegneren via funktionsknappen Hjem . Da gemmes de 
indtastede priser til næste gang du starter Prisberegneren. 

Fra første side kan du afslutte Prisberegneren med Tilbage-knappen . Hvis der er 
indtastet priser i listen får du spørgsmålet ”Vil du slette alle priser før du afslutter 
Prisberegneren?” Hvis du svarer JA slettes de indtastede priser. Hvis du svarer NEJ lukkes 
Prisberegneren uden at de indtastede priser eller valgte penge slettes. 
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3. Indstillinger 

For  at foretage indstillinger for Prisberegneren 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 Prisberegnerens indstillinger vælger du 
Prisberegneren. Siden til højre vises. 

Her kan du foretage følgende indstillinger: 

 Kvitteringsliste ved indtastning 

 Antal-knap 

 Foreslå nærmeste valør 

 Valuta 

Nedenfor beskrives de forskellige indstillingerne. 

 

 

3.1 Kvitteringsliste ved indtastning 

Når ”Kvitteringsliste ved indtastning” er valgt, vises de indtastede priser i en liste, se 2.1.1 
Kvitteringsliste ved indtastning. 

 

3.2 Antal-knap 

Når ”Antal-knap” er valgt vises Antal-knappen på siden ”Tast prisen ind”, se 2.1.2 Læg flere 
varer med samme pris. 

 

3.3 Foreslå nærmeste valør 

Når ”Foreslå nærmeste valør” er valgt, får du hjælp til at vælge penge på siden 2.3 Hent 
penge. 

 

3.4 Valuta 

Handi er normalt indstillet til valutaen for det sprog du bruger, dvs. DKK for en dansk Handi. 
Hvis du fx er på ferie i et andet land kan du skifte valuta i Handi og derved få billeder af 
aktuelle sedler og mønter. 
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