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Indstilling advarsel

Vælg i enhedens Indstillinger|Meddelelsescenter|HandiKalenderen.

Bannere

Advarsel

Hvordan skal alarmadvarsel fra HandiKalender vises?

”Bannere”

(Forudindstillet)
HandiKalenderens

Alarmside

”Advarsel”

(Anbefalet)

(Hvis skærmen

er tændt og

HandiKalender

er igang vises 

alarmvinduet

direkte)



Billedstøtte – Handi Web

Anvend Handi Web til at tilpasse billedarkivet i Handi.

Ja

Nej

Har brugeren behov for billedstøtte?

Hvis ja, hvilke billedbaser?

Badeværelse

Standardbilleder

Coop-billeder

Handi

Skole

Smileys

Tøj

Andet



Talestøtte

Ja

Nej

Skal talestøtte (talesyntese) bruges?

Vælg i Indstillinger|Talesyntese|Vis Oplæsnings-knap.

Halv ni om morgenen

1. Tryk på Oplæsnings-knappen 

så den bliver markeret.

2. Tryk på den ønskede tekst.

Kaffe



Kalendersiden – bladre

Vælg i Indstillinger|Kalendersiden.

Ja

Nej

Skal man kunne scrolle bagud i tiden og se aktiviteter tidligere på dagen?

Skal man kunne bladre til dage frem i tiden?

Skal man kunne bladre i dage bagud i tiden?

Nej

Ja, maks 6 dage

Ja, ubegrænset

Ja

Nej



Kalendersiden – aktiviteter

Ja

Nej

Skal den digitale tid for aktiviteten vises?

Vælg i Indstillinger|Kalendersiden.

Ja

Nej

Skal teksten for aktiviteten vises?



Aktivitetssiden

Ja

Nej

Skal brugeren selv kunne ændre en aktivitet?

Skal brugeren selv kunne slette en aktivitet?

Ja

Nej

Vælg i Indstillinger|Aktivitetssiden.

Vis det sidste kvarter som 5 punkter

Vis digital nedtælling under kvarturet



Indsӕt aktivitet – forvalgt alarm

Vælg i Indstillinger|Indsæt aktivitet.

Alarmtypen kan efterfølgende

indstilles pr. aktivitet.

Alarm (lydsignal)

Stille alarm (lydløs)

Ingen alarm (ingen advarsel overhovedet)

Hvilken type alarm skal være forudindstillet?



Indsӕt aktivitet

Ja

Nej

Skal man kunne lægge aktiviteter ind på starttider der er passeret?

Skal man kunne lægge aktiviteter ind via Rediger-siden eller i sekvens?

Rediger-siden

Sekvens

Vælg i Indstillinger|Indsæt aktivitet.

Rediger-siden Sekvens



Indsӕt aktivitet via Rediger-siden

Vælg i Indstillinger|Indsæt aktivitet.

Skal man kunne vælge aktivitetstype?

Ja

Nej

Hvis Rediger-siden er valgt, hvilke funkioner skal vises?

Skal man kunne vælge standardaktivitet?

Ja

Nej



Indsӕt aktivitet via sekvens
Hvis sekvens er valgt, hvilke sider skal vises?

Vӕlg dato

Vӕlg aktivitetstype

Vӕlg Standardaktivitet

Vӕlg billede

Navngiv aktiviteten

Info-menu

Slet bagefter og kvittering

Vӕlg alarm

Vӕlg påmindelse

Indstil sluttid

Vælg i Indstillinger|Indsæt aktivitet.



Rediger-siden

Vælg i Indstillinger|Rediger-siden.

Hvilke felter skal vises på Rediger-siden?

Dato

Sluttid

Hele dagen

Kvittering

Slet bagefter

Info-menu

Alarmtype

Påmindelse



Knytte funktion til aktiviteten

Vælg i Indstillinger|Info-menu.

Hvilke funktioner skal vises i Info-menuen og

dermed kunne kobles til en aktivitet?

Notat

Tjekliste

Diktafon

Timer

Billede

Link

Adresse

Kontakt

Telefon

Sms

• Få information når man har brug for det

• Man behøver ikke lede

Eksempel på tilkoblet adresse



Funktioner i Kalendermenuen

Ja

Nej

Skal brugeren kunne oprette og ændre

standardaktiviteter og standardtimere?

Vælg i Indstillinger|Kalendermenuen.

Ja, med månedsoversigt

Ja, med ugevisning

Nej

Skal brugeren kunne kigge på andre dage i kalenderen?

Ja

Nej

Skal brugeren bruge timer?

Skal brugeren kunne søge i aktiviteter?

Ja

Nej

Skal brugeren kunne indsætte nye aktiviteter selv?

Ja

Nej



Kalendersiden - tid

Analogt ur

Ny aktivitet-knap

Skal det være analog eller Ny aktivitet-knap i datofeltet?

Vælg i Indstillinger|Tidsvisning.

Skal måned markeres med symbol eller med ugenummer?

Handisymbol

Pictogramsymbol

Ugenummer

Intet

Vis ugedagsfarver

Ikke ugedagsfarver

Skal dagene have ugedagsfarver?

Grøn mandag

Rosa tirsdag

Orange onsdag

Blå torsdag

Gul fredag

Rød lørdag

Hvid søndag



Klokken

Analog

Digital

Analog og digital

Skal der være analogt eller digitalt ur i tidsvisningen?

Vælg i Indstillinger|Klokken.



Ugevisning

Ja

Nej

Hvordan skal aktiviteter vises?

Ja

Nej

Skal gentagende aktiviteter vises?

5

7

Med tid

Med billede

Ska knap for Ny aktivitet vises?

Hvor mange dage skal vises i ugevisningen?

Vælg i Indstillinger|Ugevisning.



Start timer

Vælg i Indstillinger|Start timer.

Skal brugeren kunne

vælge Standardtimere?

Ja

Nej

Skal man kunne vælge

billede til en ny timer?

Ja

Nej

Skal man kunne skrive

tekst til en ny timer?

Ja

Nej



For at bekræfte overfor sig selv eller andre (via Handi Web) at aktiviteten er 

udført 

Kvittering af aktiviteter

Vælg i Indstillinger|Standardakviteter eller når aktiviteten lægges ind.

Ja

Nej

Har brugeren behov for anvende

kvittering på aktiviteterne?

Ikke udført 

Udført

Læg direkte ind i 

standardaktiviteten!

Husk at vælge, 

når aktiviteten 

lægges ind



Anvend standardaktiviteter

• Forprogrammerede aktiviteter som gør indtastningen enklere

• Giver forslag til aktiviteter og kan derfor aktiverende og motiverende

Laves i Indstillinger|Standardaktiviteter.

Hvilke standardaktiviteter har brugeren brug for?

Selv til standardaktiviteterne, 

kan der tilkobles funktioner. 

Se Knytte funktion til aktiviteten.



Anvend standardtimer

• Forprogrammerede timere gør indtastningen enklere

• Muligt at have flere timere igang samtidigt og adskille dem med navn og

billede

Laves i Indstillinger|Standardtimer.

Hvilke standardtimere har brugeren brug for?



Alarm –Alarmlyd

Vælg i Indstillinger|Alarmlyd.

10 sekunder

20 sekunder

30 sekunder

Hvor længe skal alarmen lyde (som i længst)?

I alarmlydens navn står der hvor lang den er. 

Vælg mellem tre alarmlyde pr. tidslængde.



Kodebeskyttet indstillingsmenu

• Forhindrer utilsigtet ændring af indstillinger, standardaktiviteter og

standardtimere

Ja

Nej

Behøver indstillingsmenuen i 

HandiKalender at være kodebeskyttet?

Vælg i apparatets Indstillinger|HandiKalender. Koden kan ikke ændres.



Et hjælpemiddel til

tryghed og selvstændighed

Læs mere på www.aabentoft.dk


