Rekonditionering
Handi Defy+

Dok.typ :

Handi Defy+ med Handikalender
Artikelnr

Rep. / Rekond.

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

706240

Ändringar, historik, version
Datum och sign.

Beskrivning :

Rekonditionerings förfarande
Slå på Handi Defy+t och kontrollera att:
Batterispänning OK
Att laddaren fungerar OK.
Minneskort, SD är OK. (Handiprogrammet startar).
Alla delar rengöres med rödprit/teknisk sprit.
Kontrollera att Handiprogrammet samt HandiTools
är uppdaterade till senaste version
Artiklar som följer med
Motorola Defy+
Batteri
Nätadapter
Headset
USB-kabel
Handbok Handi Defy+
Bruksanvisning Handi 5
Bruksanvisning Kalender

Ark –Att tänka på första gången du startar upp
Handi USB-minne med HandiTools och dokumentation
Minneskort Micro-SDHC (8 GB) (monterat)
Skyddsfodral av silikon
Klisterark med livbojetiketter,
Funktionstest
Anslut laddaren och kontrollera att Handi Defy + laddningslampa lyser orange,
när enheten är fulladdad lyser lampan grönt
Blinkande röd/orange lampa indikerar att enhetens batterinivå är under 10%
Utför en total omstart.:
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Sida 1

Stäng av Handi Defy+ helt genom att hålla in Power-knappen (1) i 3 sekunder, se nedan
Tryck på Stäng av. Handi Defy+ stängs nu av helt.

Tryck och håll in Volym-ner (knapp 2a, nedre delen). Tryck på Power-knappen (1) till
Motorolas logo visas. Släpp POWER-knappen. Fortsätt hålla Volym-ner intryckt tills vyn nedan visas.

Tryck in både Volym-upp och Volym-ner
(hela Volym-knappen (2a,2b)). Följande vy visas.

Flytta ned markeringen till ”wipe data/factory reset”
genom att trycka på Volym-ner.
Bekräfta genom att trycka på Power-knappen.
Följande vy visas.

Flytta ned markeringen till ”Yes - - delete all user data” genom att trycka på Volym-ner.
Tryck på Power-knappen för att bekräfta. (OBS!! Detta tar inte bort Handi-användardata).

Sida 2

Borttagning av data pågår under några minuter tills nedanstående vy visas.

Markeringen står på ”reboot system now”.
Bekräfta genom att trycka på Power-knappen.

Telefonen startar om. Efter ett tag visas Motorolas logo-animering. Sedan visas följande vy.

Välj rätt språk i listan som visas när man trycker på pilen.
Tryck på funktionsknappen Meny (3).
Tryck på ”Hoppa över konfiguration” längst ner till höger.
Vyn ”Hoppa över konfiguration” visas. Tryck på Nästa.
Apparaten startar och följande vy visas.

Tryck på startikonen längst ner till höger (rund ring).
Följande vy visas.

Sida 3

Tryck på Inställningar (kugghjul). Följande vy visas.

Tryck på Appar och sedan på Okända källor (längst upp).
Följande vy visas.

Tryck på OK. (Rutan ”Okända källor” är nu förbockad och grön).
Tryck 2 gånger på funktionsknappen Tillbaka (5).

Sida 4

Vyn ”Alla program” visas. Tryck på ikonen Filer. Tryck på SD-kort. Följande vy visas.

Tryck på filen Handi.apk (längst ner i bilden ovan). Följande vy visas.

Vyn kan se lite olika ut beroende på hur Handi Defy+ har använts.
Placera fingret på skärmen och dra uppåt/nedåt
för att för att se hela listan.

Tryck på Installera. Handi-programmet installeras.
När det står ”Appen har installerats”
ska man trycka på funktionsknappen Hem (4). Följande vy visas.

Tryck på Ny användare.
Frågan ”Är du säker på att du vill radera all data på minneskort?”
visas, Tryck på JA.
Då raderas alltså all användardata som ligger på minneskortet,
vilket är helt rätt om apparaten ska till en annan användare.
(Om man väljer Befintlig användare kommer Handi-användardata
från backup-filen för den befintliga användaren
att läggas tillbaka i Handi-apparna.)

Sida 5

Vyn ”Välkommen till Handi5!” visas. Det är starten på en guide. Tryck på Nästa
Vyn ”Godkänn tangentbordet” visas. Tryck på Nästa
Nu visas den sida i Android Inställningar som rör språk och tangentbord.
Bocka för rutan ”Handi Tangentbord”. Då visas en informationsruta om vad det innebär.
Tryck på OK i informationsrutan.
Tryck på funktionsknappen Tillbaka (5). Nu visas vyn ”Välj tangentbord”. Tryck på Nästa
Vyn ”Välj indatametod” visas. Välj Handi Tangentbord. (Denna inställning innebär
alltså att tangentbordet alltid är alfabetiskt i porträttvy och QWERTY i landskapsvy.)
Vyn ”Klart!” visas. Tryck på OK och Färdig.
Tryck sedan på funktionsknappen Hem (4). Startmenyn visas:

Sida 6
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