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1. Indledning
Handi5 SW er en applikationspakke for personer med kognitive funktions-nedsættelser.
Handi5 SW kan installeres på Android-baserede enheder der opfylder de systemkrav som
specificeres i separat kapitel. Artikelnummeret er 402360.
Med Handi5 SW får man adgang til alle de applikationer, der tilbydes på markedet, f.eks.
e-mail, sociale medier, rejseplanen, kort, tv-guide m.m., men samtidigt også den
tilpassede støtte fra Handifunktionerne.
Ved hjælp af indstillinger kan man ”indkapsle” sin enhed, dvs. sætte nogle begrænsninger
på, hvordan startmenuen skal se ud. Man kan også beslutte, om brugeren selv skal have
adgang til at downloade nye applikationer.
Grundtanken med Handi 5 er at begrænse brugen af den på en kontrolleret måde. På den
måde kan man give en struktureret oplæring af dens brug og efterhånden en tilpasset og
effektiv funktionalitet.
I Handi 5 indgår flere af de Handifunktioner, der er udviklet gennem mange år og praktisk
erfaring i tæt samarbejde med brugere. Handifunktionerne er Afspiller, Album, Diktafon,
Hurtigindstillinger, Kalender, Kontakter, Kriseplan, Min Status, Notater, Prisberegneren,
Sms, Statussvar, Telefon og Tjekliste.
Dette dokument beskriver, hvordan man installerer Handi5 SW samt giver tips om
hvordan man kommer i gang og tilpasser en enhed med Handi 5.
Brugervejledning Handi 5 indeholder beskrivelser af principper, funktioner og indstillinger
for Handi 5. Den bør man også læse for at få viden om Handi og Handifunktionerne.
Til at overføre billeder etc. fra en pc til Handi anvendes pc-programmet HandiTools. Via
HandiTools kan man også oprette og håndtere skemaer. Andre vigtige funktioner i
HandiTools er, at man kan sikkerhedskopiere indholdet i Handi samt få logfiler, der kan
bruges i forbindelse med fejlsøgning. HandiTools levereres sammen med Handi5 SW.

1.1 Terminologi
I denne håndbog bruges følgende begreber.
Telefon/Telefonmodel

Android-baseret smartphone eller tablet.

Handi5 SW

Applikationspakke med Handi-funktioner, startskærm,
tastatur samt bundet talesyntese.

Hukommelse

Telefonens hukommelse. Det kan være et eksternt
hukommelseskort og/eller internt
telefonhukommelse/hukommelsesskort.

Installationsfiler

De filer som udgør Handi 5-installationen; Handi.apk,
grundindstillinger samt talesyntese.

Handi5 SW USB-nøgle

USB-nøgle med installationsfilerne.

Handi USB-nøgle

USB-nøgle med HandiTools og dokumentation.

Hjem-knap

En funktionsknap, oftest med et hus-symbol
for at komme til startskærmen.

Startskærm

Telefonens startmenu. Hertil kommer man altid når man
trykker på Hjem-knappen.
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, som bruges

Håndbogen for din
telefonmodel

Den brugervejledning som leveres med telefonen.

Indstillingstilstand

Indstillingsmenu der man laver indstillinger for Handi, se 3.1
Indstillingstilstande.

Knapkombinationen

En knapkombination for at komme over i indstillingstilstande,
se 3.2.2 Knapkombinationen.

1.2 Systemkrav
Handi5 SW kan installeres på telefoner med minimum Android-version 2.3.3. Det kræver
mindst 400 MB ledig, hvor Handi5 SW skal installeres.
Handi5 SW kan bruges på næsten alle Android-baserede smartphones og tablets, der
sælges i dag.
Der er en jungle af modeller og det kan være svært at vælge, hvilken en man skal købe.
Abilia har derfor lavet en tjekliste over hvad man skal overveje, når der skal vælges
enhed. Vi har også besluttet at anbefale tre modeller i tre priskategorier. Se vores
hjemmeside www.abilia.se for mere information.

1.3 myAbilia
MyAbilia er en webtjenenste til Handi og andre produkter fra Abilia.
Med myAbilia kan du:



Administrere kalender, billedarkiv, tjeklister, notater og diktafon fra computeren
Vælge støttepersoner, som f.ex kan tilføje eller ændre påmindelser via internettet

1.3.1 Roller i myAbilia
MyAbilia er tilpasset til hjælpemiddelhåndtering, hvilket indebærer et system med
forskellige roller. Målet er at give mulighed for, at kontrollere de enheder som lånes ud, og
samtidig kan brugeren altid få hjælp til sin Handi.
Afhængigt af hvem du ”er” i hjælpemiddelhåndteringen gives forskellige logins til myAbilia
og der gives mulighed for at kunne gøre forskellige ting i webtjenesten:
Rolle

Beskrivelse

Funktioner

Bruger

Den person der bruger Handi. Kan
administrere kalenderen, billedarkiv, tjeklister,
notater og diktafon.

Kalender, Billedarkiv,
Tjekliste, Notat,
Diktafon

Støtteperson

En eller flere personer der hjælper brugeren
med Handi.

Samme som ovenfor
med læse eller
læse/skrive-rettigheder

Den
bevilgende

Den person der opretter brugerkontoen og
håndterer licensen. Kan desuden være
støtteperson.

Brugerkonton

Administrator

Den person der håndterer ændringer omkring
den bevilgende konto i en organisation.

Bevilgende konto
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Licenshåntering

1.4 Support
Aabentoft kan give support til Handifunktionerne. Aabentoft kan ikke påtage sig service og
support til alle de applikationer, som tilbydes på markedet. Der kan Aabentoft kun være
rådgivende og vejledende.

1.5 Licens
Handi 5 SW levereres med licensnøgle (til Handi5 SW-licens) Det betyder, at:



Muligt at flytte Handi til en anden telefon. Hvis brugeren ønsker skifte til en
anden telefon kan licensen deaktiveres og flyttes til anden telefon.
3-årig supportlicens. Programmet kan opdateres i 3 år. Efter 3 år stadig virker
Handi5 SW, men du ikke længere har adgang til opdateringerne. For at kunne
fortsætte med at opdatere softwaren og få support efter 3 år, kan licensen
forlænges, se nedenfor.

1.6 Forlængelse af licensen
For at forlænge licensen i yderligere 3 år bestilles artikel 706362 Handi5 SW Forlængelse
fra Aabentoft. Licensnøglen skal angives ved bestilling.
For at aktivere forlængelse af licensen skal man efterfølgende gå til Indstillinger|System|
Licenshåndtering og trykke på Søg licensforlængelse. Sørg for at der er internetadgang.
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2. Installation
I dette kapitel gives en generel beskrivelse af hvordan man installerer Handi5 SW.
Billederne viser hvordan det ser ud på en Samsung Galaxy Xcover 2, men tilsvarende
sider bør vises på andre telefonmodeller.
Installationen kan gøres ved at manuelt overføre filer fra Handi5 SW USB-nøgle eller ved
at downloade installationsfiler. Begge metoder beskrives her.
Tips! Hvis Handi5 SW skal installeres på en enhed med Android-version 4.1 eller højre
kan metode 2.2 Installation ved download med fordel vælges. For installation på ældre
Android-version, eller fx hvis man ikke har mulighed at downloade meget data via WiFi
anbefales metode 2.1 Installation med USB-nøgle.

2.1 Installation med USB-nøgle
2.1.1 Sæt hak ved ”Ukendte kilder”
Gå til Indstillinger og find indstillingen ”Ukendte kilder”. På Samsung
Galaxy Xcover 2 ligger denne indstilling under Sikkerhed.
Sæt hak ved ”Ukendte kilder” for at tillade installation fra andre kilder
end Play Butik.

2.1.2 Overfør installationsfiler til telefonen
2.1.2.1 Bestem om installationsfilerne skal ligge på eksternt eller internt
hukommelse
Vigtigt: Installationsfilerne skal lægges på den hukommelse hvor man ønsker at gemme
brugerdata, fx billedarkiv og stemmenotater.
Hvis telefonen har Android-version 4.1 eller højere bør Handi5 SW installeres på den
interne hukommelse (undtagen Samsung Galaxy Xcover 2). Fra Android-version 4.4 er det
ikke længere muligt at installere på et eksternt hukommelseskort.
Hvis Android-versionen er lavere end 4.1 anbefales det at lægge installationsfilerne på et
eksternt hukommelseskort, da pladsen på den interne hukommelse sandsynligvis er
begrænset.
2.1.2.2 Tilslut telefonen til computeren
Hvis installationsfilerne skal lægges på et eksternt hukommelseskort og hvis computeren
har en kortlæser for det kort kan det være nemmere at overføre filerne ved hjælp af
kortlæseren.
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Hvis telefonen skal tilsluttes computeren er det nødvendigt at installere drivers for at
telefonen skal vises i Windows Stifinder. Oftest er det tilstrækkeligt med de generelle
drivers, og de plejer at blive installeret automatisk.
2.1.2.3 Indsæt i Handi5 SW USB-nøgle i computeren
Sæt i Handi5 SW USB-nøgle i computeren og start Stifinderen. Vent til den vises som en
Flytbar disk.
2.1.2.4 Overfør installationsfiler
Kopier Handi.apk og mappen Handi på Handi5 SW USB-nøgle:

”Indsæt” på ”roten” på det valgte hukommelse så det ser ud som på billedet forneden:

Der er ca 400 MB der skal kopieres over, så kopieringen kan tage lidt tid.
Frakoble derefter telefonen fra computeren.
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2.1.3 Installere Handi5 SW
Handi 5 installeres enklest via en Filhåndterer/Stifinder. Hvis du ikke kan finde sådan en
på telefonen kan man downloade Handi.apk. Nedenfor beskrives begge alternativer.
2.1.3.1 Alternativ 1: Start Handi.apk via Stifinder
På de fleste nye smartphones indgår en Stifinder. For Samsung Galaxy Xcover 2 hedder
den Mine filer. Der findes også en Stifinder som kan downloades fra Play Butik, fx Astro.
Tjek om der på telefonen findes en Stifinder. Hvis der ikke findes nogen og hvis det ikke er
aktuelt at downloade nogen, gå til næste afsnit 2.1.3.2 Alternativ 2: Download Handi.apk
fra webside.
Ellers, åbne Stifinderen og gå tll den hukommelse hvor
installationsfilerne inkl. Handi.apk er blevet kopieret.
Tryk på Handi.apk.

2.1.3.2 Alternativ 2: Download Handi.apk fra webside
Sørg for at telefonen har
internettilslutning.
Start telefonens weblæser, på Samsung
Galaxy Xcover 2 hedder den Internet.
Indskriv adressen handitek.se/latest-handi5
og tryk på <Enter>. Nu hentes Handi.apk,
hvilket vises i statusfeltet.
Træk statuslisten ned når downloaden er klar
og tryk på Handi.apk.
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2.1.3.3 Installer Handi.apk
En side lignende den til højre vises. Tryk på Installér.
Når installationen er klar skal man trykke på funktionsknappen
Hjem. OBS! vigtigt at trykke på Hjem, ikke på Afslut/Åbn.

2.1.4 Aktiver licens
Her kræves internettilslutning.
Tryk på Indtast licensnøgle for at indskrive den
licensnøgle som findes på værdibeviset for
Handi5 SW.
Når licensen er aktiveret vises en meddelelse
som på det højre skærmbillede. Tryk på OK.
Hvis denne fejlmeddelelse vises, er det fordi
din Android-version er for gammel til at
installere Handi på denne måde:
”Der mangler nødvendige filer for at Handi skal
fungere korrekt.”

2.1.5 Vælg startskærm
Ved tryk på Hjem-knappen vises sandsynligvis en side lignende den
til højre. Her skal du vælge hvilken startskærm der fremover skal
bruges når der trykkes på Hjem-knappen.
Vælg Handi Startmenu og tryk på knappen tilsvarende Altid.
Dette valg kan ændres efterfølgende, se 3.3.1 Vælg anden
startskærm.
Hvis Handi Startmenu ikke skal bruges: Start en af Handifunktionerne, fx Kalender, for at komme til næste moment Hent
systemfiler.
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2.1.6 Konfigurer Handi
Tryk på Hjem-knappen for at konfigurere Handi. En guide starter,
vælg konfigurationsalternativ:
Ny Handi-bruger. Sletter evt Handi-data på hukommelseskortet og
opretter en helt ny bruger. Evt. øvrig information i hukommelsen
bevares.
Eksisterende brugere. Vises hvis der findes en Handi-backup på
hukommelseskortet. Geninstallerer databas, indstillinger mm. Intet
ændres på hukommelseskortet.
Nedenfor beskrives de forskellige momenter i guiden.
1. Vælg konfigurationstype og tryk på Næste .
Ved alternativ Ny Handi-bruger: Vælg grundindstilling, Niveau 1, Niveau 2 eller Niveau
3 og tryk på Næste. (Se Brugervejledning Handi 5 for beskrivelse af de forskellige
niveauer. Niveau kan nemt ændres senere.) Tryk JA for at bekræfte den valgte
konfiguration.
2. Billedet ”Velkommen til Handi5!” vises. Det er starten på en guide. Tryk på Næste.
3. Billedet ”Indstil dato og tid” vises. Kontroller, at tidszonen, dato og tid er korrekte, tryk
på Næste.
4. Billedet ”Godkend tastatur” vises. Tryk på Næste.
5. Billedet ”Vælg indtastningsmetode” vises. Vælg Handi Tastatur. (Denne indstilling
medfører altså, at tastaturet altid er alfabetisk i portrætvisning og QWERTY i
landskabsvisning).
6. Billedet ”Vælg sms-app” kan vises. Følg instruktionerne på skærmen.
7. Billedet ”Færdig!” vises. Tryk på OK. Startmenuen vises:
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

8. Det kan også være godt at gå til Android-indstillinger og vælge at Androids indstillinger
kan kodebeskyttes. Gå til Indstillinger|Android Indstillinger|System|
Tilgængelighed|Tjenester|Handi og aktiver Handi (indstil til ”Til”) Gyldig fra
Androidversion 4.4.
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9. Det kan også være godt at forhindre at Handi afinstalleres ved en fejltagelse: Gå til
Indstillinger|Android Indstillinger|Personlig|Sikkerhed|Enhetsadministration|
Enhetsadministratorer|Handi og aktiver Handi (indstil til ”Til”).

2.2 Installation ved download
2.2.1 Tilslut telefonen til Internet
Sørg for at telefonen er tilsluttet internet, helst via WiFi.

2.2.2 Sæt hak ved ”Ukendte kilder”
Gå til Indstillinger og find indstillingen ”Ukendte kilder”. På Samsung
Galaxy Xcover 2 ligger denne indstilling under Sikkerhed.
Sæt hak ved ”Ukendte kilder” for at tillade installation fra andre kilder
end Play Butik.

2.2.3 Download Handi.apk fra webside
Start telefonens weblæser, på Samsung
Galaxy Xcover 2 hedder den Internet.
Indskriv adressen handitek.se/latest-handi5 og
tryk på <Enter>. Nu hentes Handi.apk, hvilket
vises i statusfeltet.
Træk statuslisten ned når downloaden er klar
og tryk på Handi.apk.
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2.2.4 Installer Handi.apk
En side lignende den til højre vises. Tryk på Installér.
Når installationen er klar skal man trykke på funktionsknappen Hjem.
OBS! vigtigt at trykke på Hjem, ikke på Afslut/Åbn.

2.2.5 Aktiver licens
Tryk på Indtast licensnøgle for at indskrive den
licensnøgle som findes på værdibeviset for
Handi5 SW.
Når licensen er aktiveret vises en meddelelse
som på det højre skærmbillede. Tryk på OK.
Hvis denne fejlmeddelelse vises, er det fordi din
Android-version er for gammel til at installere
Handi på denne måde:
”Der mangler nødvendige filer for at Handi skal
fungere korrekt.”

2.2.6 Vælg startskærm
Ved tryk på Hjem-knappen vises sandsynligvis en side lignende den
til højre. Her skal du vælge hvilken startskærm der fremover skal
bruges når der trykkes på Hjem-knappen.
Vælg Handi Startmenu og tryk på knappen tilsvarende Altid.
Dette valg kan ændres efterfølgende, se 3.3.1 Vælg anden
startskærm.
Hvis Handi Startmenu ikke skal bruges: Start en af Handifunktionerne, fx Kalender, for at komme til næste moment Hent
systemfiler.
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2.2.7 Hent systemfiler
For at Handi skal kunne bruges på en god måde skal systemfiler
downloades.
Afkryds de talesyntese-stemmer der skal downloades. Stemmerne
kan også hentes senere via Indstillinger|System|Talesyntese|
Download stemmer.
Setupfilen skal altid downloades.
Tryk på Næste

.

2.2.8 Konfigurer Handi
Tryk på Hjem-knappen for at konfigurere Handi. En guide starter,
vælg konfigurationsalternativ:
Ny Handi-bruger. Sletter evt Handi-data på hukommelseskortet og
opretter en helt ny bruger. Evt. øvrig information i hukommelsen
bevares.
Eksisterende brugere. Vises hvis der findes en Handi-backup på
hukommelseskortet. Geninstallerer databas, indstillinger mm. Intet
ændres på hukommelseskortet.
Nedenfor beskrives de forskellige momenter i guiden.
1. Vælg konfigurationstype og tryk på Næste .
Ved alternativ Ny Handi-bruger: Vælg grundindstilling, Niveau 1, Niveau 2 eller Niveau
3 og tryk på Næste. (Se Brugervejledning Handi 5 for beskrivelse af de forskellige
niveauer. Niveau kan nemt ændres senere.) Tryk JA for at bekræfte den valgte
konfiguration.
2. Billedet ”Velkommen til Handi5!” vises. Det er starten på en guide. Tryk på Næste.
3. Billedet ”Indstil dato og tid” vises. Kontroller, at tidszonen, dato og tid er korrekte, tryk
på Næste.
4. Billedet ”Godkend tastatur” vises. Tryk på Næste.
5. Billedet ”Vælg indtastningsmetode” vises. Vælg Handi Tastatur. (Denne indstilling
medfører altså, at tastaturet altid er alfabetisk i portrætvisning og QWERTY i
landskabsvisning.)
6. Billedet ”Vælg sms-app” kan vises. Følg instruktionerne på skærmen.
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7. Billedet ”Færdig!” vises. Tryk på OK. Startmenuen vises:
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

8. Det kan også være godt at gå til Android-indstillinger og vælge at Androids
indstillinger kan kodebeskyttes. Gå til Indstillinger|Android Indstillinger|System|
Tilgængelighed|Tjenester|Handi og aktiver Handi (indstil til ”Til”) Gyldig fra
Androidversion 4.4.
9. Det kan også være godt at forhindre at Handi afinstalleres ved en fejltagelse: Gå til
Indstillinger|Android Indstillinger|Personlig|Sikkerhed|Enhetsadministration|
Enhetsadministratorer|Handi og aktiver Handi (indstil til ”Til”).
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3. Tillpas Handi 5
Handi 5 kan tilpasses på mange forskellige måder for at passe til en bestemt bruger.
Nedenfor bliver det beskrevet, hvad man kan have brug for at tænke på, for at brugeren
kan komme i gang med sin Handi 5.

3.1 Indstillingstilstande
Handi 5 har to tilstande:



Brugertilstand. Den tilstand Handi 5 er i når du bruger apps.
Indstillinger. Den tilstand, hvor du indstiller, hvordan Handi 5 skal fungere, hvilke
Handi-apps, der skal være tilgængelige, og hvordan disse skal fungere, samt hvilke
andre apps, der skal være tilgængelige.

Hvor du kommer til indstillingstilstand beskrives i næste afsnit. Følgende indstillingsmenu
vises:
Her kan man foretage
indstillinger for Handi, se
Brugervejledning Handi 5
og funktionsbeskrivelserne
for de respektive Handiapps.
Man kan også komme til
Androids indstillingsmenu
og til Play Butik.

3.2 Gå til indstillingstilstand
Man kan komme til indstillinger på to måder, hvilket beskrives her.

3.2.1 Ikon på Startmenuen
I grundindstillingen findes en ikon for Handi Indstillinger i Startmenuen:
på den kommer man til indstillinger.
Hvis brugeren ikke skal have adgang til Indstillinger er det en god idé
at fjerne ikonet fra Startmenuen. Dette gøres ved at afkrydse ikonet i
Indstillinger|Startmenu|Organisere apps.
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. Ved at trykke

3.2.2 Knapkombinationen
Når man står i Startmenuen eller i en Handi-app kan man trykke en specifik
knapkombination og komme til Indstillinger:
Der findes dog modeller, hvor knapkombinationen ikke fungere, her skal man anvende
ikonet i Startmenuen for at komme til Indstillinger.
Der er to forskellige knapkombinationer.
Følgende knapkombination gælder for de fleste Android-modeller med Menu-knap.
Tryk først kort på funktionsknappen Menu, herefter
på funktionsknappen Tilbage, og gentager herefter,
dvs. tryk Menu-Tilbage-Menu-Tilbage.
For at komme tilbage til Startmenuen trykker du på
funktionsknappen Hjem.
Tilbage

Menu
Hjem

Knappernes placering kan variere mellem forskellige
modeller.

Følgende knapkombination gælder for de fleste Android-modeller uden Menu-knap.
Hold funktionsknappen Tilbage inde og tryk derefter to
gange på Volumen op.
For at komme tilbage til Startmenuen trykker du på
funktionsknappen Hjem.

Volumen
op

Seneste

Knappernes placering kan variere mellem forskellige
modeller.

Hjem

Tilbake
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3.3 Startskærm
Hvordan skal startskærmen se ud? Skal Handi Startmenu eller telefonens egen
startskærm bruges?
Det anbefales at bruge Handi Startmenu for at kunne udnytte Handi fuldt ud.

3.3.1 Vælg anden startskærm
Valget af startskærm gøres i forbindelse med at Handi installeres. Hvis du eller ønsker at
ændre startskærm, skal du gøre følgende:
Gå till Indstillinger|Startmenu|Nulstil
Hjemknappen og tryk på Indstillinger for
startskærm. Siden nærmest til højre vises.
Bladre ned til knappen Tøm
standardindstillinger og tryk på den.
Tryk på Hjem-knappen.
Vælg derefter den ønskede startskærm (Handi
Startmenu) og tryk derefter på knappen Alltid.

3.3.2 Tilpasse Handi Startmenu
Startmenuen kan have indstillingen Standard, Handi Rudenet eller Handi Rækker.
Grundindstillingen er Handi Rudenet.
Handi Rudenet

Standard

Startmenu med Handi-layout har mindre
information, et renere udseende, og mulighed
for talestøtte. Startmenuen kan vises med
rækker eller rudenet.
Standard-layout ligner mere en almindelig
smartphone, hvad angår layout og har nogle
funktionelle forskelle i forhold til Handi-layout:






Statusfeltet (øverst) vises.
Ingen talestøtte
Enkelttryk for at start en app.
Eget baggrundsbillede kan vælges.
Favoritter. I rækken nederst lægger man de
apps, man vil have tilgængelige.
Du vælger startmenuens layout via Indstillinger|Startmenu|Vælg startmenu og
baggrundsbillede via Indstillinger|Startmenu|Vælg baggrundsbillede eller
Hurtigindstillinger. For mere information, se Brugervejledning Handi 5.
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3.4 Telefonabonnement
Hvilket telefonabonnement har brugeren? For at kunne bruge en smartphone uhindret er
fri surfing mere eller mindre et krav. Selv om man har kontantkort, kan man hos de fleste
operatører købe en pulje med fri surfing.
For at have adgang til internettet (når man ikke har adgang til trådløst netværk, se
nedenfor) skal mobildata aktiveres, se Håndbogen for din telefonmodel.
For at kunne sende og modtage sms og mms skal meddelelsesserveren muligvis
konfigureres. Dette sker automatisk hos de store operatører. Tag kontakt med din
operatør, hvis du har brug for hjælp til at indstille tjenesten.

3.5 WiFi
Har brugeren adgang til trådløst netværk, WiFi?
Se Håndbogen for din telefonmodel hvordan man tilslutter sig trådløst netværk.

3.6 Google-konto
Har brugeren en Google-konto, en Gmail-adresse? Dette er et krav for at kunne
downloade apps. Se Håndbogen for din telefonmodel hvordan man gør for at indstille sin
Google-konto.

3.7 Apps
Hvilke apps skal brugeren have adgang til? Via Indstillinger|Startmenuen|Ordne apps
afkrydser man hvilke Handi-apps og standardapps, der skal vises i Startmenuen. Man
vælger også i hvilken rækkefølge, de skal vises. For mere information, se
Brugervejledning Handi 5.
Behøver brugeren yderligere apps? I kapitel 4.1 Download apps får du mere at vide om
hvordan man gør.

20

3.8 Kodebeskyt indstillinger
Skal brugeren have adgang til indstillingstilstand? Hvis ikke, er der så behov for at
kodebeskytte indstillingstilstand?
Via Indstillinger|System|Kodebeskyt
indstillinger kan du indstille, så der skal
indtastes en kode for at få adgang til
indstillingsmenuen i Handi og/eller
indstillingerne i Android.
Det betyder, at når du trykker på ikonet
Indstillinger eller trykker knapkombinationen, så
vises siden til højre og du skal nu indtaste en
angivet kode for at komme til Indstillinger.
Koden skal forhindre, at brugere ved en fejl går
ind i Indstillinger og ændrer indstillingerne eller
downloader apps fra Play Butik.
For at vælge kodebeskyttelse vælger du ”Kodebeskyt indstillinger” og/eller ”Kodebeskyt
Android Indstillinger”.
Hvis du ønsker en anden kode end den oprindelige 0353, så tryk på knappen med koden
og angiv en ny kode.
For at kunne kodebeskytte Androids indstillinger på enheder med Android-version højere
end 4.4 skal du trykke på knappen Tilgængelighedsindstillinger og aktivere tjenesten
Handi.
For Samsung Xcover 2 kan man også vælge at kodebeskytte stifinderen.

3.9 Talestøtte
Handi 5 har talestøtte, dvs. al tekst i Handi-apps kan læses op af en talesyntese.
Man kan vælge om man vil have talestøtte slået til, og i hvilke situationer man i så fald vil
have talestøtte. Fx om teksten skal læses op mens man skriver eller kun når man trykker
på Oplæsnings-knappen. Se Indstillinger|System|Talesyntese|
Talesyntese indstillinger.
Du kan vælge mellem en mande- og en kvindestemme; Mette og Rasmus. Valg af
oplæsningsstemme gøres via Indstillinger|System|Talesyntese|Vælg stemme.
Hvis stemmerne til talesyntesen ikke er downloadet under installationen, så kan de hentes
via Indstillinger|System|Talesyntese|Download stemmer.
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3.10 Billedarkiv
Med Handi Xcover 2 leveres følgende billeder:






Handi-billeder. Ca 160 stk. billeder som oprindelig blev fremtaget af
resursenheden AIR på Psykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Under 2014 kompletterades billedbasen ved hjælp af illustrator Andreas Högberg.
Rolltalk-billeder. Ca 60 stk. billeder fra den billedbase der hører med til
kommunikationshjælpemidlet Rolltalk.
Smileys 20 smiley-billeder som er fremstillet specielt til Handi.
Standardbilleder 83 piktogram- og pcs-billeder.
Baggrunde. 8 stk. forskellige baggrunde, som kan bruges i Startmenuen. (Man kan
anvende valgfrit billede som baggrund).

Billederne er som udgangspunkt organiseret i kategorierne Handi,
Tøj, Badeværelse, Skole, Standardbilleder, Smileys, Personer (tom)
og Baggrundsbilleder (vises ikke i billedarkivet).
Billeder fra fx Sms og mail gemmes i mappen Modtaget. Mappen
vises kun, hvis der ligger gemte billeder i den.
For at tilpasse billedarkivet anbefales det at bruge pc-programmet
HandiTools eller webtjenesten myAbilia. Eller direkte i Handi via
Indstillinger|Billedarkiv, se Brugervejledning Handi 5.

3.11 Installér HandiTools
Med pc-programmet HandiTools kan du overføre billeder og oprette skemaer. Det er også
muligt at sikkerhedskopiere indholdet i Handi 5. Med HandiTools kan du også få logfiler fra
Handi 5, hvilket er en fordel ved fejlsøgning.
Det er ikke nødvendigt at installere HandiTools for at anvende Handi 5, men det er en stor
fordel for at kunne udnytte alle de muligheder, som HandiTools giver.
Installationsprogram og brugsanvisning til HandiTools findes på den USB-nøgle, der
levereres med Handi5 SW.

3.12 Sikkerhed
Handi 5 bør sikkerhedskopieres med jævne mellemrum. Ved hjælp af PC-programmet
HandiTools overfører man Handi 5 brugerdata og fotos til PC'en. Så kan man genskabe
det meste, også selv om man skulle miste sin Handi 5.
Et andet sikkerhedsaspekt er at minimere risikoen for virus. Det gør man ved kun at
downloade apps, man stoler på.
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3.13 Importér Handi 4 brugerdata
Har brugeren en Handi 4 og skal nu til at skifte til Handi 5?
Denne instruktion beskriver, hvordan man overfører brugerdata fra en enhed med Handi4
til en enhed med Handi5. Overførslen forudsætter en computer med HandiTools
installeret.
1. Nedgrader Handi5-enheden, VIGTIGT!
a) Gå til Indstillinger|System|Om Handi for at kontrollere softwareversion.
Hvis softwareversionen er >5.3.2.4 skal programmet nedgraderes, følg
instruktionen nedenfor.
b) Afinstaller Handi. Hvis man ikke laver dette trin vil Handi krasche i trin d).
Afinstaller Handi via Applikationsmanager i Android. (Hvis knappen Afinstaller ikke
er aktiv (grå) skal man først trykke på Slet standarder og gå tilbage inden man kan
afinstallere). Licensen behøver ikke blive deaktiveret, den vil fortsat være i
enheden.
c) Start en weblæser på enheden og indtast www.handitek.se/import.
d) Hent og installer Handi v5.3.2.4.
e) Konfigurer som ”Ny bruger”.
2. Ta backup på Handi4-enheden
a) Gå til Indstillinger|System|Backup og kør backup.
3. Kør HandiTools med Handi4-enheden
a) Tilslut Handi4-enheden til computeren.
b) Start HandiTools.
c) Gå til Filer-menuen og vælg Sikkerhedskopiering. Følg instruktionene i
HandiTools.
d) Afslut HandiTools.
e) Kobl Handi4-enheden fra.
4. Kør HandiTools med Handi5-enheden
a) Tilslut Handi5-enheden til computeren.
b) Start HandiTools.
c) Gå til Filer-menuen och vælg Importer Handi4 brugerdata. Følg instruktionerne i
HandiTools.
d) Kobl Handi5-enheden fra.
5. Importer Handi4-data i Handi5-enheden
a) Gå til Indstillinger|System|Importer Handi4-data.
b) Tryk på Start import og vent mens importering sker.
I visningen ser du hvilke data som bliver overført.
6. Opdater til nyeste Handi5-version (hvis nedgradering er lavet)
a) Sørg for at enheden har adgang til Internet.
b) Gå til Indstillinger|System|Om Handi og trykk på Søg opdatering.
Hent og installer den nyeste version.
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3.14 Kopiere kontakter til Handi
Fordelen ved at anvende Handi-kontakter er man kan gruppere og sortere sine kontakter.
Hvis man ikke har behov for det, kan man undlade at anvende Handi-funktionen
Kontakter.
Gå til Indstillinger|Kontakter|Kopier kontakter. En guide startes:
1. Vælg den konto hvor kontakterne skal kopieres fra (SIM-kort).
2. Marker de kontakter som skal kopieres. Tryk på Næste når du er klar.
3. Vælg den konto som kontakterne skal kopieres til (Handi) og tryk på OK.
Nu er kontakterne fra SIM-kortet overført til Handi-kontakter og man kan fx sortere dem i
grupper, tilføje billede og information, se brugervejledning Kontakter.
Hvis du har installeret H5 SW på en enhed, der allerede er i brug, er det sandsynligt, at
kontakterne er gemt under Enhed eller Google-konto. Vælg da at der skal kopieres fra den
konto til Handi for at bruge Handi-funktionen Kontakter.
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4. Om apps
Apps, der er en forkortelse af ”applikationer”, er de programmer, der er installeret i
telefonen. Man kan skelne mellem følgende apps i Handi 5:





Handi-apps. De apps, der er udviklet specielt til Handi 5: Fx Kalender, Kontakter,
Skema, Kriseplan, Hurtigindstillinger etc. De har alle den samme lille h5-logo nederst
til højre på ikonet:
Standard-apps. De apps, der indgår i Android og er lidt forskellige på de forskellige
telefonmodeller. Fx. Telefon, Meddelelser, Lommeregner, Maps og E-mail.
Tredjeparts-apps. Apps, der er downloadet via Play Butik. Fx. rejseplanen,
lydbogslæser, nyheder, Spotify og Facebook.

Handi-apps beskrives på en overskuelig måde i Brugervejledning Handi 5. For en mere
detaljeret beskrivelse, se Brugervejledning for de forskellige Handi-apps.
Funktionsbeskrivelserne findes på den USB-nøgle, der blev leveret sammen med Handi5
SW, men kan også downloades fra Abilias hjemmeside, www.abilia.dk.
Der er en generel beskrivelse af download af apps sidst i dette kapitel.

4.1 Download apps
Hvis man vil have adgang til andre apps, end Handi-apps og standard-apps skal man
downloade dem via Play Butik. Det kan være apps som Spotify, Facebook, rejseplanen,
lydbogslæser, etc.
For at komme til Play Butik går du til Indstillinger og vælger Play Butik i indstillingsmenuen.
(Eller via Startmenuen, hvis den er indstillet til det).
For at man kan downloade er det nødvendigt, at man har en Google-konto koblet til
telefonen, se kapitel 3.6 Google-konto.

4.1.1 Overvejelser før man downloader en app
Der er meget, man bør overveje, før man downloader en app, bl.a.
Hvordan finder jeg den rigtige app i Play Butik?
Brug relevante søgeord. Hvis man ønsker et bedre overblik, når man søger efter en app,
kan man på en PC surfe på https://play.google.com/store.
Udbuddet af apps er næsten uendeligt i dag. For at finde apps, der er velegnede til
personer med kognitive funktionsnedsættelser, kan man finde tips på f.eks.
Hjælpemiddelinstituttets hjemmeside og på forskellige diskussionsfora.
Koster app'en noget?
Selv om der står, at app'en er gratis, kan der af og til støde udgifter til, såkaldte ”in app
purchases”, hvor man tilbydes at betale for forskellige opgraderinger inde i app'en.
Er app'en god og sikker?
Læs anmeldelserne af app'en. Apps fra store firmaer er som regel sikre.
Disse aspekter vil ikke blive taget op i denne Brugervejledning.
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Sådan downloader man en app!
Nedenfor gives et eksempel på, hvordan man finder og downloader app'en ”Vejret 5
dage”:
1. Start Play Butik.
2. Tryk på knappen

.

3. Skriv Vejret 5 dage i søgefeltet og tryk på
starte søgningen.

eller vælg ud af listen som vises for at

4. Der vises en liste med søgeresultater. Tryk på den ønskede app.
5. Læs beskrivelse og anmeldelser om app'en, tryk herefter på Installer.
6. Information om hvilke bemyndigelser, app'en kræver, vises. Tryk på Accepter.
7. Vent, mens app'en downloades. Det kan tage lidt tid, hvis man er tilsluttet via
mobildata.
8. Færdig. App'en Vejret 5 dage er nu installeret og findes sidst i Startmenuen. (Man
kan ændre app'ens placering i Startmenuen, se Brugervejledning Handi 5).
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4.2 Fjern apps
Man bør tænke på ikke at have for mange apps installeret. Hvis man har downloadet flere
forskellige apps for at prøve, hvilken der passer bedst, er det en god idé at fjerne de apps,
som man ikke kommer til at bruge. Man har måske downloadet og prøvet forskellige
vejrapps eller lydbogslæsere og fundet en, som man er tilfreds med. Så er det en god idé
at fjerne de andre.
For at fjerne apps går man til den funktion i Android-indstillinger der håndterer de
installerede apps. (På Samsung Galaxy Xcover 2 hedder den Programmanager). Der
vises en liste med downloadede apps. Man skal trykke på den app, der skal fjernes
(Ringdroid i eksemplet nedenfor).
Tryk på knappen Afinstaller for at fjerne
den valgte app.

4.2.1 Skjule apps
Man kan have apps i Handi 5 men vælge ikke at vise dem i Startmenuen. Dette kan fx.
være en god idé, hvis man vil introducere en app senere.
I Indstillinger|Startmenu|Organisere apps vælger man hvilke apps, der skal vises i
Startmenuen og i hvilken rækkefølge. Se Brugervejledning Handi 5.
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5. Afinstallation
En fuldstændig afinstallation består af tre momenter:




Deaktiver licensen
Afinstallere Handi 5
Radere installationsfilerne.

Forneden beskrives hvordan de forskellige momenter skal udføres afhængig af fall.

5.1 Forskellige scenario for afinstallation
Forneden beskrives forskellige situationer når der kan være behov for at afinstallere
Handi5 SW samt anbefalet løsning.

5.1.1 Handi5 SW skal overflyttes til en anden telefon – installationen ligger på
eksternt hukommelseskort og eksternt hukommelseskort kan bruges på den
nye telefon.
1. Afinstaller Handi på den gamle telefon som beskrevet i 5.3 Afinstaller Handi 5.
2. Flyt hukommelseskortet fra den gamle til den nye telefon.
3. Installer på den nye telefon med start ved Sæt hak ved ”Ukendte kilder” i
installationsvejledningen.

5.1.2 Handi5 SW skal overflyttes til en anden telefon uden at kunna flytte det
eksterne hukommelseskort
1.
2.
3.
4.

Lav backup på Handi 5 via Indstillinger|System|Backup.
Lav en sikkerhedskopi på den gamle telefonens Handi 5-data via HandiTools.
Deaktiver licensen på den gamle telefon som beskrevet i 5.2 Deaktiver licensen.
Afinstaller Handi på den gamle telefon som beskrevet 5.3 Afinstaller Handi 5 og 5.4
Slet installationsfiler.
5. Installer Handi 5 på den nye telefon som beskrevet i kapitel 2. Installation.
6. Genindstil Handi 5 med de brugerdata der er gemt med HandiTools
sikkerhedskopiering.

5.1.3 Telefonen er skadet eller tabt
1. Anskaf en ny telefon.
2. Kontakt Abilia og bede om at få deaktiveret licensen. Have værdibevis og
licensnøgle tilgængeligt.
3. Installer Handi på den nye telefon som beskrevet kapitel 2. Installation.
4. Genindstil Handi 5 med de brugerdata som er gemt via HandiTools
sikkerhedskopiering.

5.1.4 Telefonen skal bruges af en ny bruger
1. Deaktiver licensen som beskrevet i 5.2 Deaktiver licensen.
2. Lav systemgenindstilling som beskrevet i Håndbogen for din telefonmodel.
3. Installer Handi 5 som beskrevet i kapitel 2. Installation.
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5.1.5 Handi5 SW skal bruges af en anden bruger på en anden telefon
1. Deaktiver licensen på den nuværende brugers telefon som beskrevet i 5.2
Deaktiver licensen.
2. Afinstaller Handi på den nuværende brugers telefon enligt 5.3 Afinstaller Handi 5 og
5.4 Slet installationsfiler.
3. Installer på den nye brugerens telefon som beskrevet i kapitel 2. Installation.

5.1.6 Demolicens skal laves om til skarp licens
1. Deaktiver demolicensen som beskrevet i 5.2 Deaktiver licensen.
2. Aktiver licensen.

5.2 Deaktiver licensen
Her kræves internettilslutning.
Gå til Indstillinger|System|Licenshåndtering og tryk på knappen
Deaktiver licens. Bekræft at licensen skal deaktiveres.
Tryk på Åbn Indstillinger for at komme til Android-indstillingerne.

5.3 Afinstaller Handi 5
Gå til den funktion i Android-indstillingerne der
håndterer de installerede apps. (På Samsung
Galaxy Xcover 2 hedder den
Programmanager.)
Tryk på Handi og vælg Afinstallér. Bekræft at
Handi skal afinstalleres.
Hvis knappen Afinstaller ikke er aktiv (grå) skal
man først trykke på Slet standarder og gå
tilbage inden man kan afinstallere.
Hvis den er indstillet at forhindre at Handi
avinstalleres ved en fejltagelse, skal det
deaktiveres, Indstillinger|Android
Indstillinger|Personlig|
Sikkerhed|Enhedsadministration|Handi og
indstil Handi til ”Fra”.
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5.4 Slet installationsfiler
Hvis der findes en Stifinder kan filerne raderes derfra (se kapitel
2.1.3.1 Alternativ 1: Start Handi.apk via Stifinder).
Ellers kan filerne raderes ved at tilslutte telefonen til en computer.
Gå til den hukommelse hvor installationsfilerne for Handi5 SW er
gemt. Slet Handi.apk og mappen Handi.

6. Tekniske data
6.1 Brugermiljø
Handi5 SW må kun bruges i det miljø som angives i for valgt telefon i Håndbogen for din
telefonmodel.

6.2 Medfølgende artikler
Art.nr

Betegnelse
Handi5 SW USB-nøgle
Handi USB-nøgle
Brugervejledninger

Beskrivelse
USB-nøgle med installationsfiler for
Handi5 SW.
USB-nøgle med HandiTools og
dokumentation
Dette dokument samt
Brugervejledning Handi 5,
Funktionsvejledning Kalender
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Antal
1 stk
1 stk
3 stk
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