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1. Indledning 

Med funktionen Sms kan du skrive og tage imod sms-beskeder. Den store fordel, 
sammenlignet med en sædvanlig mobiltelefon er, at kan du få teksten læst op, både når 
du skriver egen tekst og når du læser modtagne beskeder. Desuden kan du få hjælp, når 
du skriver ved at bruge forskrevne standardbeskeder, dvs. beskeder der er skrevet i 
forvejen. 

Det er muligt at lave indstillinger for Symbol-sms. Du kan vælge om du vil skrive og/eller 
læse sms med billeder. Du kan altså skrive sms med billeder, men modtage sms med 
tekst og herefter få dem læst op med talesyntese. 

Også mms-beskeder kan håndteres via funktionen Sms. Hvis telefonen har Android-
version 4.4 eller højere kan man både sende og læse mms-beskeder. Hvis telefonen har 
en lavere Android-version end 4.4 kan man kun læse mms-beskeder, ikke sende. Man kan 
i stedet bruge Handi-funktionen Album til at sende (dele) billeder, se Funktionsvejledning 
Album. 

For at få den bedste forståelse af funktionen sms, anbefales kendskab til Handi-funktionen 
Kontakter, se Funktionsvejledning Kontakter. 

 

1.1 Standardapp for SMS 

Gælder kun fra Android-version 4.4. 

For at kunne sende sms fra telefoner med Android-version 4.4 og højere skal du først 
vælge hvilken sms-app der skal bruges som standard. Dette kan gøres på tre måder. 

Alternativ 2 beskrives i kapitel 3.1 Meddelsesindstillinger. Alternativ 3 beskrives i 
Håndbogen. 

  

1. Første gang du sender en 
besked. 

2. I Indstillinger. 3. I konfigurationen. 
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2. Anvend sms 

Visningen af beskeder kan indstilles på to forskellige måder: Konversation eller Mapper. 
Konversationsvisning betyder, at du kan se alle sendte og modtagne beskeder til samme 
modtager i den samme ”tråd”. Mappevisning betyder, at alle beskeder er inddelt i mapper 
Ulæste, Modtagne, Sendte og Kladder. 

 

2.1. Konversationsvisning 

 

Når du starter SMS med konversationsvisning vises en liste med alle 
konversationer. Konversationer med den sidst sendte eller modtagne 
besked vises øverst. 

For at åbne en konversation trykker du på den så den bliver markeret, 
og trykker derefter på Næste. Se beskrivelse af konversationssiden 
forneden. 

En markeret konversation kan læses op ved at trykke på Oplæsnings-

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

For at skrive en ny besked trykkes på  se 2.3 Skriv ny besked. 

 

I den åbne konversation vises sendte beskeder til højre og 
modtagne beskeder til venstre. Den sidste besked vises nederst. 

Når du trykker på en besked, bliver den gråmarkeret. Den kan nu 

læses op ved at trykke på Oplæsnings-knappen . (Forudsat at 
indstillingen ”Talestøtte i menuer” er valgt.) 

For at skrive en ny besked i samme konversation trykker du på , 
se 2.3 Skriv ny besked. 

 
Hvis du har fået en modtaget billede (mms), kan du gemme billedet i mappen Modtaget 

ved at trykke på Gem-knappen  (vises, når en modtaget besked med et billede er 
markeret).  

Når en besked er markeret kan du slette den ved at trykke på Slet-knappen . 

 

Hvis beskeden kommer. 

Hvis du har fået en besked fra et ukendt nummer (ikke gemt i Kontakter) vises en 

Gem kontakt-knap  i knaprækken. Når du trykker på den vises siden ”Ny kontakt” med 
mobilnummeret udfyldt og du kan indtaste kontaktens navn osv, se 2.5.2 Gem nummer 
som kontakt. 
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2.2 Mappevisning 

 

Når du starter Sms med mappevisning vises brugerens kontaktliste 
plus ikonet ”Skriv telefonnummer”. 

Kontakter og grupper vises i den rækkefølge, som de er defineret i 
Handi-funktionen Kontakter. 

Når du trykker på en kontakt eller mappe, bliver den gråmarkeret. 
Navnet på kontakten/gruppen kan nu læses op ved at trykke på 

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

For at sende sms til en kontakt, markerer du den og trykker på 
Næste, se 2.3 Skriv ny besked. 

Ved at trykke på Menu-knappen  kan du komme til ulæste, 
modtagne, sendte og ikke sendte beskeder (kladder). Se kapitel 
2.6 Mapper i Sms-menuen. 

 

2.3 Skriv ny besked 

For at skrive en ny besked ved mappevisning (se 2.2 Mappevisning) vælger du den 
ønskede kontakt/Skriv telefonnummer og trykker på Næste. 

For at skrive en ny besked ved konversationsvisning (se 2.1. Konversationsvisning), 

trykkes på  og du kan da vælge kontakt/Skriv telefonnummer. 

2.3.1 Skriv til en defineret kontakt 

    

For at skrive en besked til en defineret kontakt vælger du kontakten fra kontaktlisten og 
trykker på Næste. 

På næste side skriver du teksten. Du kan få beskeden læst op via Oplæsnings-knappen 
(hvis den er indstillet). Når teksten er klar, trykker du på OK for at gå videre. 

På siden ”Send besked?” trykker du på OK for at sende beskeden. Beskeden sendes, og 
du modtager en bekræftelse, når den er gået igennem. 
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Hvis beskeden ikke kunne sendes, vises en fejlmeddelelse.  

Ved mappevisning lægges beskeden i mappen Kladder som du 
kommer til via Sms-menuen, se kapitel 2.6.5 Kladder. 

Ved konversationsvisning lægges beskeden som et udkast i 
konversationen. 

Da beskeden ligger i Kladder, kan du gøre et nyt forsøg med at 
sende den senere. 

 

2.3.2 Skriv til nyt nummer 

Man kan vælge om det skal være muligt at sende besked til andre end dem der er gemt i 
kontaktlisten. Hvis man kun skal kunne sende beskeder til personer i kontaktlisten kan 
knappen ”Skriv telefonnummer” fjernes, se 3.2.5 Skriv telefonnummer. 

     

For at skrive til et nyt nummer trykker du på ”Skriv telefonnummer” på Sms-siden og 
trykker Næste. Nu kan du skrive mobilnummeret og derefter trykke på OK. 

På næste side skriver du teksten. Du kan få beskeden læst op via Oplæsnings-knappen 
(hvis den er indstillet). Når teksten er klar, trykker du på OK for at gå videre. 

På ”Send besked?” siden trykker du på OK for at sende beskeden. Beskeden sendes, og 
du modtager en bekræftelse, om den er gået igennem eller ej. 
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2.3.3 Skriv med smileys 

Du kan skrive med smileys via Smiley-tastaturet, side 3/3 i numerisk tilstand. Se kapitel 
2.8 Brug smileys i beskeder for beskrivelse av smileys.  

 

For eksempel, når du vælger smiley-symbolet ”blomster”, vises det 
billede i tekstfeltet. Når du trykker på Oplæsnings-knappen læses 
ordet ”blomster” op. 

I sms:et sendes tegnkombinationen (f). 

For at skifte til Smiley-tastatur skal du først trykke på  for at 

komme til numerisk tastatur, og derefter trykke på knappen , indtil 
du kommer til side 3/3 med Smileys. 

Tryk på knappen  for at komme til bogstavtastaturet. 

OBS! For at kunne skrive sms med Smileys skal ”Aktiver smileys i tastaturet” være valgt 
under Indstillinger|Tastatur. 

 

2.3.4 Anvend standardbesked 

For at gøre det nemmere og hurtigere at skrive beskeder kan du bruge standardbeskeder, 
dvs. beskeder der er færdigskrevne i forvejen. 

    

Du vælger den ønskede standardbesked og trykker herefter Næste. Hvis du ønsker at 
skrive en ny besked uden at bruge standardbesked vælger du ”Ingen”. Hvordan du 
opretter standardbeskeder beskrives i kapitel 3.4 Standardbesked. 
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Teksten kan redigeres fra siden ”Send besked?” ved at trykke på Redigér-knappen . 
Du kommer derefter til tastaturet. Du kan derved have ”halvfærdige” standardbeskeder, fx 
”Jeg er hjemme hos”, og først skrive den helt færdig, når beskeden skal sendes. Se 
eksemplet herunder. 

Vælg 
standardbesked 

Tryk på Ændre Standardbesked 
vises 

Skriv beskeden 
færdig 

Beskeden vises, 
tryk på OK for at 

sende 

     

 

2.3.5 Vedhæfte billede i en besked (mms) 

Gælder kun fra Android-version 4.4. 

    

Tryk på  og vælg et eksisterende billede eller tag et nyt billede med kameraet. Derefter 
sendes beskeden som sædvanlig. 
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2.4 Ny modtaget besked 

Når Handi modtager en besked (sms eller mms) vises en advisering om nye modtagne 
beskeder. Hvis du har én ny besked, vises kontakten eller nummeret i adviseringen. Hvis 
du har flere nye beskeder vises antallet af beskeder. Man kan lave indstillinger for hvordan 
adviseringen skal vises og om beskedens indhold skal vises i adviseringen, se 3.1 
Meddelsesindstillinger. 

En ny besked fra 
kendt kontakt 

En ny besked fra 
ikke-kendt kontakt 

Flere nye beskeder Beskedens 
textindhold vises i 

adviseringen 

    

Hvis du trykker JA, når du har modtaget en ny besked vises beskeden og du kan få den 
oplæst. Hvis du trykker JA når du har modtaget flere nye beskeder kommer du enten til 
2.6.2 Ulæste beskeder (ved mappevisning) eller konversationslisten. 

Hvis du trykker på NEJ, kommer du tilbage til den funktion, hvor du var før. Du kan så 
vælge at se på den modtagne besked senere. 

 

2.5 Åbne en besked 

Funktionerne i dette kapitel gælder kun for mappevisning. 

På besked-siden vises beskeden og modtagelsestidspunktet. 

Når du trykker på Oplæsnings-knappen, læses beskeden op af 
talesyntesen. 

Når du trykker på Næste kan du vælge at besvare beskeden, se 
nedenfor. 

For at slette beskeden, trykker du på Slet-knappen . 
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For at se det vedhæftede billede i fuldskærm trykker du på den.  

Med knappen  kan du gemme det vedhæftede billede. 

 

 

2.5.1 Besvare en modtaget besked 

Ved at trykke på Næste på besked-siden kan man besvare en besked: 

Tryk på Næste for at 
besvare beskeden 

Tryk på JA for at 
besvare beskeden 

Skriv ønsket tekst og 
tryk på Ok. 

Modtagere og besked 
vises, tryk OK for at 

sende. 

    

Hvis du svarer NEJ til spørgsmålet ”Vil du besvare beskeden?” kommer du tilbage til 
besked-siden. 
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2.5.2 Gem nummer som kontakt 

 

Hvis beskeden kommer fra et ukendt nummer 
(ikke gemt i Kontakter) vises en Gem kontakt-

knap  i knaprækken. Når du trykker på den 
vises siden ”Ny kontakt” med mobilnummeret 
udfyldt og du kan indtaste kontaktens navn 
osv. 

 

2.5.3 Kopier tekst 

Du kan kopiere tekst fra en modtaget besked til et andet tekstfelt i Handi. For eksempel, 
hvis du har fået en vejbeskrivelse i en sms kan du kopiere det til et notat i Kalenderen (se 
Kalender Funktionsvejledning). 

Kopier teksten i beskeden ved at trykke og holde på teksten, indtil der vises en menu. 
Vælg Kopier al tekst. Derefter kan teksten indsættes i fx et notat. Gå til tastaturet, hvor 
teksten skal indsættes, tryk og hold i tekstfelt på tastaturet (nær markøren), indtil en menu 
vises, og vælg Indsæt. 

2.5.4 Vise links 

Hvis en modtaget besked indeholder et telefonnummer, en webadresse, e-mailadresse 
eller et kortlink så vises det som et ”link” med understreget blå tekst i beskeden. Hvis du 
trykker på linket kommer du videre til en anden funktion, se forneden. 

Man kan indstille om links skal vises i beskeden, se 3.3.1 Vise links. 

Hvis du trykker på et link til et telefonnummer 
kommer du til Androids telefon, og du kan ringe 
til nummeret i det modtagne link. 
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Hvis du trykker på et link til en webadresse 
åbnes weblæseren med den aktuelle side. 

  

Hvis du trykker på et link til en e-mailadresse 
kommer du til den e-mail funktion der er valgt 
som standard.  

Hvis der ikke tidligere er valgt standard e-mail, 
får du et spørgsmål om at gøre det først. For at 
kunne sende e-mail skal der være installeret en 
e-mail konto, se Håndbogen. 

  

Hvis du trykker på et link til en kortposition 
kommer du til den kortapplikation der er valgt 
som standard. 

Hvis der ikke tidligere er valgt standard-
applikation for at vise kort får du et spørgsmål 
om at gøre det først. 
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2.6 Mapper i Sms-menuen 

Funktionerne i dette kapitel gælder kun for mappevisning. 

2.6.1 SMS-menuen 

Ved at trykke på Menu-knappen  kommer du til Sms-menuen. 

Via Sms-menuen kan du se ulæste, modtagne, sendte og ikke 
sendte beskeder (kladder). 

På rækken af Ulæste vises antallet af ulæste beskeder i parentes. 

Funktionerne beskrives nedenfor. 

 

2.6.2 Ulæste beskeder 

 

På Ulæste-siden vises ulæste beskeder i kronologisk rækkefølge 
med den nyeste besked øverst. (De vises også i Indbakke.) 

I meddelelsesfeltet oplyses antallet af ulæste beskeder i parentes. 

Hvis beskeden kommer fra en kendt kontakt, vises navnet og evt. 
billede. Hvis kontakten er ukendt vises nummeret. 

De beskeder, der er ulæste, markeres med . 

Når der modtages en besked med et vedhæftet billede (mms), vises 

et symbol  i beskedfeltet. 

2.6.3 Indbakke beskeder 

 

På Indbakke-siden vises modtagne beskeder i kronologisk 
rækkefølge med den nyeste besked øverst. 

De beskeder, der er ulæste, markeres med . Ulæste beskeder 
ligger også under Ulæste, se Fel! Hittar inte referenskälla.. 

Hvis beskeden kommer fra en kendt kontakt, vises navnet og evt. 
billede. Hvis afsenderen er ukendt vises nummeret. 

Når en besked er markeret kan du få det der vises i listen oplæst 
ved at trykke på Oplæsnings-knappen. (Forudsat at indstillingen 
”Talestøtte i menuer” er valgt.) 

Når en besked er markeret kan du slette den ved at trykke på Slet-
knappen. 
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2.6.4 Sendte beskeder 

 

På Sendte beskeder-siden vises sendte beskeder i kronologisk 
rækkefølge med den senest sendte besked øverst. 

Hvis beskeden er sendt til en defineret kontakt vises navn og evt. 
billede. Hvis modtageren ikke findes i Kontakter vises nummeret. 

For at åbne den sendte besked skal du markere den og trykke på 
Næste. 

Når en besked er markeret kan du få det der vises i listen læst op 
ved at trykke på Oplæsnings-knappen. (Forudsat at indstillingen 
”Talestøtte i menuer” er valgt.) 

Når en besked er markeret kan du slette den ved at trykke på Slet-
knappen. 

For at sende en besked igen til en anden person, klikker du på Næste, se nedenfor. 

 

2.6.4.1 Videresend besked 

Hvis du ønsker at videresende en allerede sendt besked, starter du med at åbne den fra 
mappen Sendte beskeder, se kapitel 2.6.4 Sendte beskeder foroven. Når du trykker på 
Næste vises spørgsmålet ”Vil du sende beskeden igen?”. 

    

Hvis du svarer JA kommer du videre til siden ”Vælg kontakt”. Her kan du vælge hvem 
beskeden skal sendes til. Når du har valgt modtager trykker du på Næste, og derefter på 
OK på siden ”Send besked?”. Beskeden sendes. 
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2.6.5 Kladder 

Under Kladder ligger de beskeder, som ikke er blevet sendt af forskellige årsager. For at 
se disse beskeder, går du til Sms-menuen og vælger Kladder. 

   

Beskederne vises i kronologisk rækkefølge, med den nyeste besked først. Du åbner den 
besked, du vil sende, ved at markere den og trykke på Næste. Beskeden vises på samme 
side som i 2.3 Skriv ny besked. Når du trykker på OK, sendes beskeden. Du får en 
bekræftelse på, om beskeden kunne sendes eller ikke. 

2.7 Billed-sms 

Billed-sms er en indstilling, som gør det muligt at skrive og læse sms med billeder, se 
3.2.2 Skriv med billeder (Billed-sms). 

Billed-sms bygger på, at den som vil sende eller modtage billedbeskeder har aktuelle 
symboler i sin Handi. Det som sendes og modtages er altid almindelige tekstbeskeder. 

Det betyder, at en billed-sms kan sendes til en hvilken som helst mobiltelefon og dér vises 
som en almindelig tekstbesked. Det indebærer også, at Handi kan håndtere forskellige 
symbolsystemer. Et symbol kan sendes som et PCS-billede, men vises som Pictogram i 
modtagerens Handi. 

Eksempel: 

Når du skriver billedbeskeden   er det altså tekstbeskeden ”lave mad hjemme” som 
sendes, da det første billede hedder ”lave mad” og det andet billede hedder ”hjemme”. 

Når beskeden sendes til en almindelig mobiltelefon vises ”lave mad hjemme” i 
modtagerens telefon. 

Når beskeden sendes til en Handi med Pictogrambilleder da vises  . 

Når beskeden sendes til en Handi med PCS-billeder vises . 

Du kan vælge om du vil skrive og/eller læse sms med billeder. Ved at skrive sms med 
billeder, men læse sms med tekst – som tolkes ved hjælp af talesyntese – gives en god 
støtte til mennesker med kommunikationsvanskeligheder. 

Når du skriver, kan du benytte samme billedtavler som i Billedsamtale, eller anvende 
billeder fra Billedarkivet. 
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2.7.1 Skriv billed-sms 

Hvis indstillingen er ”Skriv med billeder (Billed-sms)”, vises et billedtastatur når du skriver 
sms. Tastaturet har et billedfelt og et tekstfelt. 

Billedfelt 

Her vises billederne fra Billedarkiv. 

Når du trykker på et billede vises det i den øverste rude. 

Du bladrer mellem billederne ved at trykke på Bladre-knapperne  

. 

Du fjerner et billede ved at trykke på Viskelæder-knappen . 

For at skrive med bogstaver trykker du på Tekst-knappen  og kan 
dermed skrive med tekstfeltet, se neden for. (Du kan vælge om 
Tekst-knappen skal vises, se 3.2.2 Skriv med billeder (Billed-sms). 

Tryk på Næste for at gå videre til 2.7.2 Send Billed-sms. 

 

Tekstfelt 

Her skriver du med bogstaver og tal på sædvanlig måde. 

Du trykker på Billed-knappen  for at komme tilbage til 
billedfeltet. 

Du trykker på Næste for at gå videre til 2.7.2 Send Billed-sms. 

 

2.7.2 Send Billed-sms 

 

 

Beskeden vises med billeder og evt. tekst på denne side. Den 
sendes af sted på samme måde som en almindelig tekstbesked, når 
du trykker på OK. 

For at læse mere om denne funktion, se 2.3 Skriv ny besked. 
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2.7.3 Læs Billed-sms 

Hvis Handi er indstillet til ”Læs med billeder (Billed-sms)” kan billeder vises i beskeden. 

 

 

Hvis der findes et billede i billedarkivet, som præcis matcher et ord i 
tekstbeskeden, erstatter Handi ordet med billedet. 

For yderligere funktionalitet, 2.6.2 Ulæste beskeder. 
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2.8 Brug smileys i beskeder 

Du kan bruge smileys i sms. 

Smileys er symboler som bruges i sms, mail, chat etc. for at udtrykke forskellige følelser. 
Du ”tegner” smileys ved hjælp af tegn på tastaturet, fx :-) betyder ”glad”. For at se, hvad 
symbolet forestiller, skal du tilte hovedet 90 grader til venstre. 

I Handi kan du ”tegne” de mest almindelige smileys via tastaturets 123-side. Nemmest er 
dog at vælge dem via Smiley-tastaturet (side 3/3 i numerisk tillstand), se 2.3.3 Skriv med 
smileys. 

Smiley-symbolerne i Handi er ordnede i et farvesystem: 

Grøn Glad, positiv følelse 

Rosa Kærlig følelse 

Orange Neutral følelse 

Blå Ked af det, negativ følelse 

Rød Vred, negativ følelse 

De forskellige Smiley-symboler vises nedenfor. 

 

Symbol Kode Ord  Symbol Kode Ord  Symbol Kode Ord 

 
:-) glad  

 
<3 hjerte  

 
:-? tænker 

 
:-D griner  

 
:-* kys  

 
:-\ skeptisk 

 
:-P 

rækker 

tunge 
 

 
O:-) engel  

 
=-O 

overrask

et 

 
(giggle) fniser  

 
(f) blomster  

 
:-X 

Jeg siger 

intet 

 
;-) blinker  

 
:-( ked af det  

 
(:| sveder 

 
(clap) 

klappe 

hænder 
 

 
:’( græder  

 
>:-) djævel 

 
<:o) party  

 
:-[ genert  

 
X-( vred 

 
B-) cool  

 
o_O forvirret  

 
(envy) jaloux 

 
(y) ja  

 
+( syg  

 
|=( kedeligt 

 
(n) nej  

 
(u) 

knust 

hjerte 
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3 Indstillinger 

For at ændre indstillingerne for sms skal du gå til Indstillinger. For at komme til Indstillinger 
trykker du knapkombinationen, se Håndbogen for din model.  

 

For at komme til Indstillingerne for sms, 
vælger du Sms på side 1. 

En indstillingsmenu vises, se billedet til højre. 

De forskellige indstillingsfunktioner beskrives 
nedenfor. 

 

3.1 Meddelsesindstillinger 

I Indstillinger|Sms|Meddelsesindstillinger vælger du om det skal være konversations- 
eller mappevisning og hvordan beskeden skal adviseres. Afhængig af hvilken Android-
version enheden har vises forskellige indstillingsvalg på denne side. 

Android-version 
lavere end 4.4 

 Android-version 
4.4 eller højere 

 

Her kan du lave følgende indstillinger: 

 Visning (Konversation eller Mapper) 

 Standardapp for SMS (op til Android-
version 4.4) 

 Sms-advisering (av/på, lydsignal, 
vibration, Vis beskeden i 
adviseringsvinduet) 

 Vis mms-knap (fra Android-version 4.4) 

 

De forskellige indstillinger beskrives forneden. 

 

3.1.1 Visning 

Visning af beskeder kan indstilles til to forskellige måder: Konversation eller Mapper. 
Konversationsvisning betyder at du kan se alle sendte og modtagne beskeder for en 
bestemt modtager i den samme ”tråd”. Mappevisning betyder at samtlige beskeder er 
opdelt i mapperne Ulæste, Indbakke, Sendte og Kladder. Se 2.1. Konversationsvisning 
resp. 2.2 Mappevisning. 
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3.1.2 Standardapp for sms 

Gælder kun fra Android-version 4.4. 

Når Handi ikke er valgt som standardapp for 
sms, kan man indstille det her ved at trykke på 
knappen ”Vælg Handi som standard”. 

 

Via Android-indstillinger| 
Standardprogrammer|Meddelelse skifter du 
til en anden standardapp end Handi. (Kan 
være forskellige afhængig af enheden.) 

  

3.1.3 Sms-advisering 

Advisering Fra/Til gælder kun Android-version lavere end 4.4. Vælges Advisering fra, 
så vises beskeden ”Du har fået en besked” ikke. Så håndteres adviseringen af Androids 
sms-app i stedet Man kan dog stadig læse og skrive beskeder i Handi-sms. 

Når Handi er standardapp for sms kan man lave indstillinger for adviseringens lydsignal og 
vibration. 

3.1.4 Vis beskeden i adviseringsvinduet 

Når ”Vis beskeden i adviseringsvinduet” er 
valgt vises teksten fra den i modtagne besked 
som på det venstre billede. Ellers vises 
adviseringssiden som på billedet til højre. 
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3.2 Skriv besked 

 

I Indstillinger|Sms|Skriv besked kan du lave følgende 
indstillinger: 

 Brug standardbeskeder 

 Skriv med billeder (Billed-sms) 

 Lange sms 

 Ekstra bekræftelse før afsendelse 

 Skriv telefonnummer 

 

De forskellige indstillinger beskrives nedenfor. 

3.2.1 Brug standardbeskeder 

Når ”Brug standardbeskeder” er valgt vises siden ”Vælg standardbesked” når du skriver en 
ny besked eller besvarer en besked, se 2.3.4 Anvend standardbesked. 

3.2.2 Skriv med billeder (Billed-sms) 

Når ”Skriv med billeder (Billed-sms)” er valgt, vises billedtastaturet når du skriver 
beskeden, se 2.7.1 Skriv billed-sms. 

3.2.3 Lange sms 

Når ”Lange sms” er valgt, kan du skrive beskeder der er længere 
end 160 tegn. Når beskeden sendes, bliver den delt op på to eller 
flere sms afhængig af hvor mange tegn du har skrevet. På siden 
”Send besked” vises antallet af sms’er, der bliver sendt (hvis der er 
flere end en). 
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3.2.4 Ekstra bekræftelse før afsendelse 

Når ”Ekstra bekræftelse før afsendelse” er valgt, vises siden til 
højre som et sidste trin før beskeden sendes. 

Denne indstilling er for personer, der er lidt for hurtige til at trykke 
på OK og derved kommer til at sende beskeden ved et uheld. 

 

3.2.5 Skriv telefonnummer 

Når ”Skriv telefonnummer” er valgt vises knappen ”Skriv telefonnummer” og du kan sende 
beskeder til andre end de personer der er gemt som Kontakter, se 2.3.2 Skriv til nyt 
nummer. 

 

3.3 Læs besked 

 

I Indstillinger|Sms|Læs besked kan du gøre følgende indstillinger: 

 Vise links 

 Læs med billeder (Billed-sms) 

 

De forskellige indstillinger beskrives forneden. 

3.3.1 Vise links 

Når ”Vis links” er valgt vises telefonnummer, webadresser, e-mailadresser eller kortlinks i 
modtagne sms som et link. Du kan da trykke på linket og komme videre til den rigtige app. 
Se 2.5.4 Vise links. 

3.3.2 Læs med billeder (Billed-sms) 

Når ”Læs med billeder (Billed-sms)” er valgt kan modtagne beskeder vises med billeder, 
se 2.7.3 Læs Billed-sms. 
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3.4 Standardbesked 

 

I Indstillinger|Sms|Standardbesked definerer du 
standardbeskeden. 

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

Hvordan du definerer en standardbesked beskrives nedenfor. 

3.4.1 Ny standardbesked 

 
For at oprette en ny standardbesked trykker du på Ny. Standardbeskeden 
lægges ind ved hjælp af følgende sekvens: 

  

Vælg først et symbol og tryk på Næste. Skriv 
derefter teksten for beskeden. 

Symbolet er ikke en del af beskeden, men 
bruges til at gøre det nemmere for brugeren at 
finde den rigtige standardbesked. 

3.4.2 Redigér standardbesked 

 
For at ændre en standardbesked markerer du den på listen og trykker på Redigér. 
Standardbeskeden redigeres på samme måde som ved Ny standardbesked 
beskrevet ovenfor. 

3.4.3 Slet standardbesked 

 
For at slette en standardbesked markerer du den på listen og trykker på Slet. Du 
skal derefter bekræfte, at du ønsker at slette standardbeskeden. 

3.4.4 Flyt standardbesked op/ned 

 

 

For at flytte en standardbesked markerer du den i listen og trykker på knapperne 
Flyt op eller Flyt ned. Standardbeskeden flyttes i den ønskede retning. 
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3.5 Slet sms 

I Indstillinger|Sms|Slet sms kan du slette beskeder i mapperne Indbakke, Sendte 
beskeder og Kladder. 

 
  

1. Vælg ønsket 
mappe. 

2. Kryds af ved de 
beskeder der skal 

slettes. 

3. Bekræft at valgte 
beskeder skal 

slettes. 

 

   

Hvis en mappe er tom, 
vises teksten som grå og 
den kan ikke vælges. 

I trin 2 kan du afkrydse 
samtlige beskeder med 

knappen . 

Når du trykker på OK skal 
du bekræfte at de valgte 
beskeder skal slettes. 
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