
Handi 
et tidshjælpemiddel i lommeformat!



HANDI
Handi er et hjælpemiddel der kan tilpasses, og vokse med den 
enkelte. 
Med Handi får du hjælp til planlægning, struktur, hukommelse, fokus 
og koncentration.

Handifon P er en enkel og robust håndholdt enhed med software som er skræddersyet til 
personer med kognitive vanskeligheder. Handifon P har telefonfunktionalitet og vibration.
Grænsefladen kan tilpasses i to temaer, hvoraf den ene er ekstra stor og tydelig.

Indstillingerne kan placeres i en såkaldt supportmenu, der kan bruges af hjælpepersonale eller 
bruger.

Handifon P har følgende Handi-funktioner: Album,Notater, Billedsamtale, Tjekliste, Min Status, 
Statussvar, Kalender, Kamera, Kontakter, Kriseplan- udvidet, Lommeregner, Prisberegner, 
Talestøtte, Sms, Spil, Afspiller og Telefon.

Det indbyggede kamera kan bruges til at tage billeder direkte til en aktivitet, en ny kontakt 
eller når du opretter instruktioner. 

I Sms funktionen indgår tale og Billed-sms. Brug af Standard-sms gør det ekstra nemt at skrive 
tekstbeskeder. 

Gennem tryghedsfunktionen, Kriseplan, kan du ringe til et foruddefineret telefonnummer eller 
hurtigt sende nødmeldinger.

Handifon P har Windows Mobile-baseret hardware, Handi-software version 4 og Acapela 
talesyntese. 

Leveres med taske med bælteclips, headset, oplader, USB-kabel og USB-nøgle med Handi 
Tools og brugervejledning. Trykte eksemplarer af Håndbog, Brugervejledning Handi samt 
Kalenderfunktionsbeskrivelse indgår. 

NeM KALeNDer MeD TeLefoNfUNKTIoN
HANDIfoN P • Art. nr: 402340



SofTWAre TIL SMArTPHoNe
HANDI5 SW+ • ArT. Nr: 402360

Handi5 SW er en applikationspakke til personer med kognitive 
vanskeligheder. Handi5 SW kan installeres på Android baserede 
smartphones.

Handi5 indeholder startskærm, tastatur, bundet Acapela
talesyntese og følgende Handi-applikationer: Album, Notater, 
Min Status, Statussvar, Kalender, Kontakter, Kriseplan, Lomme-
regner, Talestøtte, Sms, Hurtig indstillinger, Afspiller og Telefon.

efter installationen er det muligt kun at bruge Handi
Programmer, eller tilføje applikationer såsom e-mail, sociale 
medier, rejseplanlægger, programoversigter og meget mere.

Webtjensten Handi Web gør det muligt at håndtere kalenderen fra en computer eller tablet. 
Det gør det nemmere at få bedre overblik, samt giver mulighed for at få hjælp til
kalenderen af en eller flere støttepersoner.

Ved at bruge startskærmen som indgår i Handi5, kan man begrænse indholdet og også 
afgøre, om brugeren skal have adgang til at hente nye applikationer. På denne måde, får 
brugeren mulighed for at drage fordel af alle Android-fordele, men samtidig beskytte sig mod 
farer, fx skadelige apps og uventede udgifter.
 
Handi5 SW leveres med indstallationsvejledning,USB-nøgle med installationsfiler, licensnøgle 
og USB-nøgle med HandiTools og manualer. Trykte eksemplarer af Håndbog Handi5 SW,
Brugervejledning Handi5 og Kalender funktionsbeskrivelse indgår.

PAKKeLøSNING MeD SMArTPHoNe oG SofTWAre
HANDI XCoVer 2 • Art. nr: 402350
HANDI DefY+ • Art. nr: 402241

Handi Xcover 2 og Handi Defy + er mere eller mindre ligeværdige. De eneste 
forskelle er, at Handi Xcover 2 er større, har en større skærm og Android version 4.1.

Handi Xcover 2 og Handi Defy + er
pakkeløsninger med Handi5 SW installeret 
på en robust Android-basered smartphone
-en komplet Handi.

enhederne er IP67 klassificeret, som bl.a.
betyder, at de er støv-og vandresistente 
og har en holdbar skærm
 
Leveres med beskyttelsesetui,headset, 
oplader, USB-kabel og USB-nøgle med 
HandiTools og manualer. Trykte eksemplar 
af Håndbog, brugervejledning Handi5 og 
Kalender funktionsbeskrivelse indgår.



TJeKLISTe

Der kan laves individuelle tjeklister med billede eller tekst, som kan hakkes
af, fx indkøbslister eller pakkelister. 

Talestøtte kan også tilknyttes funktionen. 

Under hver opgave kan der tilføjes ekstra information om fx hvad man skal 
huske i forbindelse med den opgave.

fUNKTIoNer I HANDI

KALeNDer

Kalenderen er central i Handi og har en tydelig grænseflade med
begrænset information og færre valg end en almindelig kalender. Den
viser planlagte aktiviteter og giver alarm, når start-eller sluttidspunkt er nået.

Aktiviteterne symboliseres med tekst og / eller billeder. Den tid som er 
tilbage inden en aktivitet starter, bliver vist efter kvartursprincipet, og 
udførte aktiviteter kan kvittéres. Talestøtte kan tilknyttes alle funktioner ved 
hjælp af en talesyntese af høj kvalitet.

Brug af standardaktiviteter gør det endnu nemmere at lægge aktiviteter
ind. Det er muligt at knytte støttefunktioner til en aktivitet, som f.eks.
tjekliste for indkøb eller album med en arbejdsinstruktion.

ALBUM
Album laves i det medfølgende PC-program HandiTools ved hjælp af
billede, tekst eller indlæst tale.

Album giver tydelig og visuel støtte med trin-for-trin instruktioner. Kan bru-
ges til fx. vejbeskrivelser, arbejdsbeskrivelser eller madopskrifter.



TeLefoN, KoNTAKTer oG SMS

Handi Defy+ og Handifon P har samtlige funktioner for 
at ringe, modtage og sende sms.

Med Handifunktionerne Kontakter og Sms kan 
brugeren få tilpasset støtte som talestøtte og 
Billed-sms.

Brug af Standard-sms gør det ekstra nemt at skrive 
tekstbeskeder.

KrISePLAN

Kriseplan er en tryghedsfunktion som kan bruges af
personer der risikerer at blive akut syge eller havne i 
vanskelige situationer.

I Handi Defy+ kan du lave alternative kriseplaner, der vises 
forskelligt afhængig af dag og tidspunkt, så de er tilpasset
brugerens livsmønster.

Med kriseknappen kan du nemt sende en krise-sms, som 
også kan indeholde et link til et Googlekort med din 
position.

MIN STATUS oG STATUSSVAr

Med funktionen Min status kan du oprette forskellige
typer af spørgeskemaer som fx kan bruges til
selvdiagnosticering, kognitiv adfærdsterapi og data-
indsamling af forskellige parametre såsom søvnkvalitet,
medicin, bivirkninger, træning mm. 

Svarene i skemaerne kan generere en handlingsplan, så du 
kan få hjælp til at tage den rigtige beslutning i en konkret 
situation. 

Med Statussvar kan du bagefter kigge på de svar der er 
blevet registreret i Min status.



AfSPILLer

Afspilleren giver en forenklet støtte til at håndtere musik, lydbøger,
podcasts eller videoer.

Med PC-programmet HandiTools, kan du nemt organisere og gruppere 
dine spillelister.

for at gå tilbage til, hvor du sidst lyttede bruges et digitalt bogmærke.

NoTATer

Med Notater kan du indtaste oplysninger med hjælp af skærmtastaturet i 
Handi. Det er nemt at gemme og åbne notater.

oplysningerne kan oplæses med talesyntese.

Med PC-programmet Handi Tools kan du skrive, redigere og printe notater 
ud fra din computer.

PrISBereGNereN

Prisberegneren gør det muligt i butikken at regne priser sammen på
det man vil købe og få svar på ”Har jeg tilstrækkeligt med penge
med mig?” og ”Hvad skal jeg have tilbage?”

en tydelig guide, talestøtte og billeder af pengenes værdi gør det nemt at 
bruge prisberegneren.

Handi Defy + giver også mulighed for at skifte til andre valutaer, for
eksempel ved udlandsrejser.



DIKTAfoN

Handi Defy+ har en simpel diktafon, der giver mulighed
at indspille op til 90 minutter, og er derfor egnet både til
optagelse af et foredrag og en kort påmindelse.

Handifon har en maksimal optagetid på 5 min /note.

HUrTIGINDSTILLINGer

Handi Defy+ har tilpasset hurtigindstillinger, som kan lægges 
direkte i startmenuen for at få nem adgang til fx volumen, 
flytilstand eller til at tjekke batterikapaciteten.

TIDSMåLer oG TIDSBoG

Med Tidsmåler kan du måle hvor lang tid forskellige aktiviteter vil
tage. Du kan derefter gemme den opmålte tid i Tidsbogen. 

Ved at måle forskellige aktiviteter, kan du træne din tidsforståelse. 
Hvor lang tid tager det for eksempel at gå til bussen eller blive 
klippet hos frisøren?
De gemte, opmålte tider kan du så bruge i din planlægning.
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SUPPorT?

Support og hjælp til vores produkter, får du ved at ringe på tlf 70 22 98 08 eller
sende os en e-mail på info@abilia.dk
for support til HandiTools kan vi ved behov benytte fjernstyring. Det betyder, at vi
kan hjælpe dig direkte på din PC, hvis du er tilkoblet internettet.

øNSKer DU BeSøG?

Vi kommer gerne ud og viser vores hjælpemidler.
Du kan tage kontakt til os ved at ringe på tlf 70 22 98 08 eller sende en e-mail til
info@abilia.dk 

VIL DU VIDe Mere?

Vi tilbyder kurser, workshops og præsentationer for pårørende og fagfolk. På vores
hjemmeside www.abilia.dk kan du læse mere. Her finder du også information om
vores Handi-kurser, brugereksempler, tilpasningsmuligheder og praktiske opgaver.

Kontakt os på telefon: 70 22 98 08 eller
e-mail: info@abilia.dk

Ablia ApS, Krakasvej 7c, st, 3400 Hillerød, Denmark

Phone +45 70 22 98 08 | fax +45 48 24 98 08 | info@abilia.dk | www.abilia.dk


