Rekonditionering
Handifon HD mini

Dok.typ :

Handifon HTC HD Mini med Handikalender
Artikelnummer : 0355
Datum och sign.
Sv. Version

Rep. / Rekond.

1, 130128
Utgåva och datum :
Kontrollerat av Rep. ansvarlig: NÅ
Godkänt av :

Ändringar, historik, version
Beskrivning :

Rekonditionerings förfarande
Slå på Handi och kontrollera att:
Batterispänning OK
Att laddaren fungerar OK.
Minneskort,Micro SD är OK. (Handiprogrammet startar).
Alla delar rengöres med rödprit/teknisk sprit.
Kontrollera att Handiprogrammet samt HandiTools
är uppdaterade till senaste version
Kontrollera etiketter på enheten.
Kontrollera även att Invisible Shield är monterad.
Artiklar som följer med
HTC HD Mini m/skyddsfodral
Minneskort, 8GB MicroSD
Laddare med USB kabel
Headset
Abilia halsrem
Bruksanvisning, Handbok HTC HD Mini
Bruksanvisning, Funktionsbeskrivning Kalender
Bruksanvisning, Handi
Bruksanvisning, Handi USB minne
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Funktionstest

Anslut laddaren och kontrollera att Handifonens laddningslampa lyser orange,
när enheten är fulladdad lyser lampan grönt
Blinkande orange lampa indikerar att enhetens batterinivå är under 10%
Utför en total omstart.:
Stäng av Handifonen genom att hålla in Power -knappen tills dialogrutan
"Do you want to turn off your device" visas, tryck YES.
HTC HD Mini stängs av.
Tryck och håll in knapp 6 (Volym upp) och knapp 7 (Volym ner).
Gör ett kort tryck på Power-knappen(5), Släpp knapparna 6 och 7 när det visas breda färgglada
streck på skärmen. Texten ”This operation will delete all your personal data, and reset all settings.
Tryck på knapp 6 för att bekräfta total omstart.
En förloppsindikator visas. När texten ”Restore ….Completed, Press Volume up to restart” visas,
tryck på knapp 6 igen för att slutföra omstarten.
HTC HD Mini startar upp. Apparaten vibrerar, efter en stund visas ”htc”, så skrivs ”quitely brilliant”
och det visas några fönster, till slut visas Windows Mobile bakgrunden ,med texten
”Preparing your device for first use …”. . Vänta.
Om HTC HD Mini har ett SIM-kort, visas följande fönster:
Välj operatör och tryck på Next. Vänta tills förloppsindikatorn i det högra fönstret är färdig.
Fönstret ”Using the Onscreen Keyboard” visas. Tryck på Skip.
Fönstret ”Sync Data” visas. Välj ”Manually sync data” och tryck på Next.
Fönstret ”Google Location” visas. Tryck på Disagree.
Fönstret ”Set up Accounts” visas. Tryck på Skip.
Fönstret ”Set up Social Networks” visas. Tryck på Skip.
Fönstret ”Set Current Time” visas (efter en liten stund). Tryck på Skip.
Fönstret ”Learn More” visas. Tryck på Finish
Tryck mitt på knappraden, mellan ”Hem” och ”Kamera.
Windowsfönstret ”Start” visas
”Dra” upp skärmen tills ikonen ”Installera Handi” visas.
Tryck på ikonen ”Installera Handi”.
Efter detta startar Handi-installationen. Beroende på vad som finns på minneskortet sedan tidigare,
kan man välja mellan olika alternativ:
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Ny användare. Alla användardata raderas, och man får installera en helt ny användare.
Befintlig användare. De användardata för Handi 4 som finns på minneskortet ominstalleras.
Uppgradera. I sällsynta fall kan det finnas användardata för Handi 3 på minneskortet.
I så fall visas detta alternativ, vilket gör det möjligt att uppgradera Handi3 användardata till Handi4.
När man har valt ”Ny användare” visas följande vyer:

Här väljer man vilka bildbaser som ska installeras.
Bildbasen AIR-bilder innehåller 102 st AIR-bilder och 20 st ”Smileys”.
Bildbasen Pictogram- och PCS-bilder innehåller 83 bilder.
Bocka för vad du vill installera och tryck på grön högerpil.
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Här väljer man en grundinställning. Det finns fyra nivåer där ”Nivå 1” har få förvalda Handifunktioner
och lägst krav på kognitiv förmåga. Grundinställningen är bara tänkt som ett utgångsläge.
Välj nivå och tryck på grön högerpil.

Här väljer man vilka funktioner som ska visas i Handimenyn, dvs vara tillgängliga för användaren.
De som redan är ikryssade är ett förslag utgående från den grundinställningsnivå som valts.
Kryssa för önskade funktioner och tryck på grön högerpil.
När valen är gjorda drar installationsprocessen igång. (Tryck inte på skärmen under installationen)
När installationen är färdig startas Handi automatiskt om och man kommer till en vy
för att ställa datum och tid.
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