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1. Inledning
Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För
att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap
om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information
Tänk på att Handi kan innehålla personlig information som måste raderas.

1.2 Licens
Handi Note 4 levereras med licensnyckel (Handi5 SW-licens). Detta innebär att:


Möjligt att flytta Handi till annan apparat. Om användaren önskar byta till
annan apparat kan licensen avaktiveras på Handi Note 4 och flyttas till annan
apparat.



3-årig supportlicens. Programvaran kan uppdateras i 3 år efter att produkten
köpts in. Den fortsätter förstås att fungera under hela livslängden för Handi
Note 4. För att kunna fortsätta uppdatera programvaran och få support efter 3
år kan licensen förlängas, se nedan.

1.3 Förlängning av licensen
För att förlänga licensen i ytterligare 3 år beställs artikel 706362 Handi5 SW
Förlängning från Abilia. Licensnyckeln ska anges i beställningen.
För att aktivera förlängningen av licensen ska man sedan gå till
Inställningar|System|Licenshantering och trycka på Sök licensförlängning. Se till
att internetanslutning finns.
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2 Medföljande delar
Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man
komplettera med tillbehör/reservdelar, se kapitel 5. Tillbehör och Reservdelar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Samsung Galaxy Note 4
Batteri
Laddare
Headset
USB-kabel
Handbok Handi Note 4
Bruksanvisning Handi 5
Bruksanvisning Kalender
Handi USB-minne med HandiTools och dokumentation
Handi5 SW USB-minne med installationsfiler
Skyddsfodral
Abilia torkduk
Värdebevis med Licensnyckel
Infoblad, Ja! – Jag vill ha Handi Web
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3. Rekonditioneringsförfarande
Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Och att alla medföljande delar finns
och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljer.

3.1 Funktionskontroll
Sätt på Handi och kontrollera att batterispänningen är OK och att laddaren fungerar.
Kontrollera att det är senaste version av programvaran, gå till
Inställningar|System|Om Handi och kontrollera versionen. (För att komma till
Inställningar ska man trycka på ikonen Handi-inställningar, eller trycka
Knappkombinationen, håll ned funktionsknappen Tillbaka och tryck sedan två gånger
på Volym upp.
Om Handi har WiFi-anslutning kan man enkelt uppgradera till senaste version genom
att trycka på Sök Uppdatering. För att ställa in WiFi, gå till Snabbinställningar och välj
WiFi.

3.2 Rengöring
Rengör de olika delarna med en lätt fuktad trasa som doppats i lite diskmedel.

3.3 Återställning
För att återställa Handi till en ny brukare är det viktigt att se till att ingen personlig
information finns kvar. Gör en Total omstart, se kapitel 4. Total omstart.

4. Total omstart
I en Total omstart ingår systemåterställning och Handi konfiguration.
Systemåterställning innebär att alla appar avinstalleras och telefonen återställs så
som den var när den kom från fabrik.
Nedan beskrivs hur man gör Total omstart:
Börja med att deaktivera licensen:
Här krävs internetanslutning.
1. Se till att värdebeviset för Handi5 SW finns till hands. Det ska
användas senare för att aktivera licensen.
2. Gå till Inställningar|System|Licenshantering och tryck på
knappen Deaktivera licens. Bekräfta att licensen ska
deaktiveras.
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Nästa steg är Systemåterställning:
3. Gå till Inställningar|Android Inställningar|Personifiering|Säkerhetskopiera
och återställ|Personliga data och tryck på Återställning till fabriksdata. Tryck på
knappen Återställ enhet och sedan Ta bort alla.
4. Borttagning av data pågår under några minuter, sedan startar telefonen om. Efter
ett tag visas en välkomstvy.
5. Välj rätt språk i listan som visas när man trycker på rutan. Gå vidare genom att
trycka på Börja.
6. (Sätt i SIM-kort.)
7. Inställningar för WiFi visas. Om man vill ansluta till sitt WiFi markerar man det i
listan och skriver in sitt lösenord. Om inte, gå vidare genom att trycka på Nästa.
8. Vyn ”Tillåt att Google kontrollerar aktivitet på enheten regelbundet...” kan visas
nu eller senare, tryck på Avböj eller Godkänn.
9. En vy för Licensavtal visas (EULA & diagnostiklogg-vy visas). Tryck i rutan
framför ”Jag förstår…” så det blir en bock. Välj ”Ja” eller ”Nej”. Tryck sedan på
Nästa.
10. En vy för ”Tryck och överför” visas. Tryck på Hoppa över.
11. En vy för Google-konto visas. Ett Google-konto rekommenderas att använda av
två anledningar. Dels behöver du ett Google-konto för att kunna ladda hem appar
från Play Store. Dels kan du via ditt Google-konto göra en säkerhetskopiering på
dina installerade appar.
Har du ett Google-konto och vill använda det, tryck på Ja och följ anvisningarna.
Om inte, tryck på Hoppa över och sedan på Hoppa över igen i nästa vy. Det går
att lägga till ett Google-konto senare om så önskas.
12. En vy för Datum och tid kan visas. Välj rätt tidszon (Bryssel) och tid. Tryck på
Nästa.
13. En vy för Namn visas. Skriv in ditt förnamn och efternamn och tryck på Nästa.
14. En vy för Googles tjänster visas (om man inte lagt in Google-konto). Välj
önskade alternativ och tryck på Nästa.
15. En vy för Samsung account visas. Tryck på Nästa, och sedan på Nästa igen i
nästa vy.
16. En vy för Enhetsnamn visas. ”Aktivera enkelt läge” ska inte vara valt. Tryck på
Avsluta.
Här beskrivs hur man överför installationsfilerna till apparaten:
Installationen kan göras genom att manuellt överföra filer från Handi5 SW USBminne eller genom att ladda ned installationsfilerna. Välj metod A eller B nedan.
Metod A, nedladdning direkt till enheten
Starta apparatens webbläsare, på Samsung Galaxy Note 4 heter den Internet.
Skriv in adressen handitek.se/latest-handi5 och tryck på <Enter>. Nu hämtas
Handi.apk, vilket syns i statuslisten.
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Metod B, installation med USB-minne
17. Starta datorns Filutforskare.
18. Anslut apparaten till datorn. Vänta tills den visas som en enhet i datorn.
19. Sätt i Handi5 SW USB-minne i datorn och starta datorns Filutforskare. Vänta tills
den visas som en Flyttbar disk.
20. Kopiera Handi.apk och mappen Handi från Handi5 SW USB-minne till ”roten” på
apparatens telefonminne så att det ser ut som på bilden nedan:

21. Koppla sedan bort apparaten från datorn.
Här beskrivs Handi konfiguration (med Handi-specifika Android-inställningar):
22. Apparaten startar och följande vy visas.

23. Tryck på Program-ikonen längst ner till höger. Följande vy visas.
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24. Tryck på Inställningar (kugghjul). Vyn till vänster nedan visas. Placera fingret på
skärmen och dra tills ”Säkerhet” visas, tryck på Säkerhet.

25. Placera fingret på skärmen och dra tills ”Okända källor” visas, bocka för Okända
källor. Följande vy visas.

26. Tryck på OK. (Rutan ”Okända källor” är nu förbockad och grön). Tryck på
funktionsknappen Tillbaka (3).
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27. Placera fingret på skärmen och dra tills ”S Pen” visas. Tryck på S Pen. Se till att
inställningarna blir som vyn nedan. Tryck sedan på funktionsknappen Tillbaka.
Av

Vald

Av

Av

På
Av

Av

Ej vald

Av

Vald

Ej vald

Ingen

28. Placera fingret på skärmen och dra tills ”Flera fönster” visas. Tryck på Flera
fönster. Stäng av inställningen för ”Flera fönster”, dra reglaget åt vänster. Tryck
sedan på funktionsknappen Tillbaka.
29. Tryck på Låsskärm. Tryck sedan på Skärmlås och välj alternativet ”Ingen”. Tryck
sedan på funktionsknappen Tillbaka.
30. Tryck på Visning och bakgrund. Tryck sedan på Ljusstyrka och sätt på max.
Automatisk ljusstyrka ska INTE vara valt. Tryck på OK.
31. Tryck bort bocken för ”Skärmrotation” (ska ej vara vald).
32. Tryck på Skärmtimeout och välj ”10 minuter”. Tryck sedan på funktionsknappen
Tillbaka två gånger.
33. Metod B: Vyn ”Program” visas. Tryck på ikonen Mina filer. Tryck på
Enhetslagring. Följande vy visas.
Tryck på filen Handi.apk.
Vyn kan se lite olika ut beroende på hur Handi Note 4
har använts.
Placera fingret på skärmen och dra uppåt/nedåt för
att för att se hela listan.
Om du valde Metod A ska du istället dra ned
statuslisten och trycka på Handi.apk.

9

34. Följande vy visas.

35. Placera fingret på skärmen och dra så att du kommer längst ner i listan eller tryck
på Nästa tills knappen Installera visas. Tryck på Installera. Handi-programmet
installeras. En vy med ”Tillåt att Google kontrollerar...” kan visas, tryck på
Godkänn. När det står ”Appen har installerats” ska man trycka på
funktionsknappen Hem (2). OBS, viktigt att man trycker på Hem, inte på
Klar/Öppna. Följande vy visas.

36. Tryck på Handi Startmeny. Tryck en gång till på funktionsknappen Hem och tryck
på knappen Alltid. Tryck på OK i vyn ”Rensa standard”. Följande vy visas.
Här krävs internetanslutning.
37. Tryck på Ange licensnyckel för att skriva in den
licensnyckel som finns på värdebeviset för Handi5
SW.
38. När licensen är aktiverad visas ett meddelande
enligt den högra vyn. Tryck på OK.
39. Tryck på funktionsknappen Hem. Följande vy
visas.
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40. Välj typ av konfiguration och tryck på Nästa .
Vid alternativ Ny Handi-användare: Välj grundinställning, Nivå 1,
Nivå 2 eller Nivå 3 och tryck på Nästa. (Se Bruksanvisning Handi 5
för beskrivning av de olika nivåerna. Nivån kan enkelt ändras
senare.) Tryck på JA för att bekräfta den valda konfigurationen.
(Om man väljer Befintlig användare kommer Handi-användardata
från backup-filen för den befintliga användaren att läggas tillbaka i
Handi-apparna.)

41. Vyn ”Välkommen till Handi5!” visas. Det är starten på en guide. Tryck på Nästa.
42. Vyn ”Ställ in datum och tid” visas. Kontrollera att tidszon, datum och tid är rätt,
tryck sedan på Nästa.
43. Vyn ”Godkänn tangentbordet” visas. Tryck på Nästa och kryssa i Handi
Tangentbord i inställningsvyn. Tryck OK på varningsmeddelandet som visas.
Tryck sedan på funktionsknappen Tillbaka (3).
44. Vyn ”Välj tangentbord” visas. Tryck på Nästa. Vyn ”Välj inmatningsmetod” visas,
välj Handi Tangentbord. (Denna inställning innebär alltså att tangentbordet alltid
är alfabetiskt i porträttvy och QWERTY i landskapsvy.)
45. Vyn ”Välj SMS-app” visas. Tryck på Nästa. Tryck OK på varningsmeddelandet
som visas.
46. Vyn ”Klart!” visas. Tryck på OK. Startmenyn visas:
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3
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5. Tillbehör och Reservdelar
Art.nr
706425
706435

Benämning
Handi Note 4
Batteri

Beskrivning
Samsung Galaxy Note 4
Laddningsbart batteripaket

706357

Laddare med USBkabel
Headset original

Batteriladdare, Handi Xcover 2, Handi Note 4

Batterilucka
Invisible shield
Rekond
Skyddsfodral Handi
Note 4
Abilia torkduk

Batterilucka Handi Note 4
Invisible shield Handi Note 4
Rekonditioneringskit Handi Note 4
Skyddar baksida och kanter

706356
706436
706431
706438
706430
980362

Headset Handi Note 4
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