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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.

2 Medföljande delar
Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man
komplettera med rekonditioneringskit eller tillbehör/reservdelar, se kapitel 5. Tillbehör
och Reservdelar.

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

Samsung Galaxy Xcover 2 (bakstycket avtaget på bilden)
Batteri
Laddare
Headset
USB-kabel
Handbok Handi Xcover 2
Bruksanvisning Handi 5
Bruksanvisning Kalender
Handi USB-minne med HandiTools och dokumentation
Minneskort Micro-SDHC (monterat)
Skyddsfodral
Abilia torkduk
Infoblad, Ja! –Jag vill ha HandWeb
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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, Meny-Tillbaka-Meny-Tillbaka.
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. Dock raderas inget på minneskortet.
Minneskortet rensas i Handi konfigurationen.
Nedan beskrivs hur man gör Total omstart:
Nedan beskrivs det enkla sättet att göra Systemåterställning. Om enheten är helt låst
(man kommer inte in i Inställningar) måste man istället göra en Systemåterställning
med knapptryckning, se separat instruktion.
1. Gå till Inställningar|Android Inställningar|Personlig|Säkerhetskopiera och
återställ|Personliga data och tryck på Återställning till fabriksdata. Tryck på
knappen Återställ enhet och sedan Radera alla.
2. Borttagning av data pågår under några minuter, sedan startar telefonen om. Efter
ett tag visas en välkomstvy.

4

3. Välj rätt språk i listan som visas när man trycker på rutan. Gå vidare genom att
trycka på Nästa.
4. Saknar enheten SIM-kort visas «Inget SIM-kort i enheten» Tryck på Nästa.
5. Inställningar för WiFi visas. Gå vidare genom att trycka på Hoppa över.
6. En vy för Samsung account visas. Tryck på Nästa.
7. En vy för Google-konto visas. Tryck på Nej och välj ”Inte nu” i nästa vy.
8. En vy för Platsinformation visas. Tryck på pilen nedåt för att scrolla ned texten till
botten, tryck sedan på pilen till höger för att gå vidare.
9. En vy visas för ditt namn. Tryck på Klar.
10. En vy för Enkelt läge visas. Tryck på Avsluta.
11. Apparaten startar och följande vy visas.

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

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

15. Tryck på OK. (Rutan ”Okända källor” är nu förbockad och grön). Tryck 2 gånger
på funktionsknappen Tillbaka (3).
16. Vyn ”Program” visas. Placera fingret på skärmen och svep för att hitta ”Mina
filer”. Tryck på ikonen Mina filer. Tryck sedan på extSdCard. Följande vy visas.
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Vyn kan se lite olika ut beroende på hur Handi
Xcover 2 har använts.
Placera fingret på skärmen och dra uppåt/nedåt för
att för att se hela listan.

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

18. Tryck på Installera. Handi-programmet installeras. (En vy med ”Verifiera och
installera” kan visas tryck på Verifiera och Installera och sedan på Alltid. När det
står ”Appen har installerats” ska man trycka på funktionsknappen Hem. Följande
vy visas.

19. Välj Handi Startmeny och tryck på knappen Alltid. Tryck på OK i vyn ”Rensa
standard”. Följande vy visas.
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20. Välj typ av konfiguration (välj Rensa minneskortet för att ta bort all inlagd data)
och tryck på Nästa .
(Om man väljer Befintlig användare kommer Handi-användardata från backupfilen för den befintliga användaren att läggas tillbaka i Handi-apparna. Om man
väljer Ny Handi-användare tas Handi-data på minneskortet bort. Ev övrig
information på minnet finns kvar.)
21. Välj grundinställning, (Nivå 1 är default) och tryck på Nästa. Tryck på JA för att
bekräfta den valda konfigurationen.
22. Vyn ”Välkommen till Handi5!” visas. Det är starten på en guide. Tryck på Nästa.
23. Vyn ”Ställ in datum och tid” visas. Kontrollera att tidszon, datum och tid är rätt,
tryck sedan på Nästa.
24. 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).
25. 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.)
26. Vyn ”Klart!” visas. Tryck på OK och Färdig. Startmenyn visas:
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 1 är standard vid leverans.
27. Ställ in så att kameran sparar foton på minneskortet:
1) Starta appen Kamera
2) Bocka i rutan ”Visa inte igen” och tryck på OK.
3) Tryck på OK när vyn ”Lagringsplats” visas.
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5. Tillbehör och Reservdelar
5.1 Rekonditioneringskit
För Handi Xcover 2 finns ett Rekonditioneringskit, artikelnummer 706358.
Rekonditioneringskittet innehåller:





1 st bruksanvisning 706350 Handbok Handi Xcover 2 i färg och A5-format.
1 st 706240 Bruksanvisning Handi 5 i färg och A5-format.
1 st bruksanvisning 706240 Kalender bruksanvisning i färg och A5-format.
1 st Abilia-påse A5 med följande innehåll:
Dokument “Introduktion Handi-USB”
USB-minne Handi-USB (innehåller HandiTools och dokumentation)

5.2 Tillbehör och reservdelar
För övriga tillbehör och reservdelar, se Översiktsark Tillbehör Handi Xcover 2

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | Fax +46 (0)8-594 694 19 | info@abilia.se | www.abilia.se
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