
Få hjelp med struktur og rutiner
Handi One

ART NR: 706490 

Handi One er en robust håndenhet for deg som trenger 
hjelp med tidsstyring og planlegging.

Kanskje går du glipp av viktige ting fordi du glemmer 
hva du skal gjøre eller fordi du er opptatt med noe annet. 
Av og til planlegger du kanskje for mye eller for lite, fordi 
du har misbedømt hvor lang tid ting tar. Kanskje synes du 
at det er vanskelig å bruke en vanlig klokke eller at det 
er anstrengende å lese. Hvis du kjenner deg igjen i disse 
beskrivelsene, kan Handi One hjelpe deg med å gjøre livet 
enklere.

Handi One er tilpasset slik at bare Handi-funksjonene kan 
brukes. Telefon, tekstmelding, surfing og andre funksjoner 
er fjernet for å gjøre den lettere å bruke.



HOLD STYR PÅ PENGENE

I blant kan det være vanskelig å holde oversikten 
over pengene når du handler. Priskalkulatoren viser 
tydelig hvilke sedler og mynter du kan bruke, hvor 
mye du trenger og hvor mye du skal betale når du 
står i butikken. Du får svar på spørsmål som: Har 
jeg nok penger med meg, og hvor mye skal jeg ha 
igjen?

EGNE TRINN-FOR-TRINN-INSTRUKSJONER

Med hjelp av funksjonen Album kan du skape egne 
trinn-for-trinn-instruksjoner med bilde, tekst og tale 
som hjelper deg med de daglige gjøremålene. Du 
kan også bruke Album-funksjonen som en dagbok. 

ANDRE FUNKSJONER

I tillegg til funksjonene ovenfor får du også Notater, 
Skjema og skjemasvar, Kontakter, Kriseplan, 
Kamera, Kalkulator, Talenotater, Hurtiginnstillinger 
og Avspilleren.

HANDI ONE LEVERES MED:

USB-C-lader, hodetelefoner med adapter, futteral, 
brukerveiledning for Handi One,  funksjonsbeskrivelse 
av kalender samt en tilpasningsveiledning.

TYDELIG OVERSIKT

Med kalenderfunksjonen i Handi One, får du  oversikt  
over dagen, uka og måneden. Tidsstolpen med 
lysprikker gir deg et tydelig bilde over hvor mye av 
dagen som har gått og hvor mye som er igjen. 

Du kan koble til en sjekkliste eller notater til  
aktiviteter, for eksempel hva du må ta med til skolen 
eller treningen slik at du kan være sikker på at du 
ikke glemmer noe. Du kan også gjøre aktivitetene 
kvitteringsbare, noe som er en minneshjelp for deg 
og samtidig en trygghet for både deg og familien 
din slik at dere kan kontrollere om aktivitetene er 
gjennomført.
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TEKNISK INFORMASJON

Dimensjoner (H x B x D) 156 x 75 x 14 mm 

Vekt 227 g

Skjermstørrelse 5,5 tommer

IP-klasse IP68

PRODUKT ART NR

Handi One 706490 
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HJELP OG STØTTE PÅ DISTANSE

myAbilia er en webtjeneste som gjør det mulig å 
styre Handi One fra datamaskinen. Du kan gjøre 
det selv, men også få hjelp av utvalgte personer. 
Fra myAbilia kan dere sammen, eller hver for seg, 
håndtere kalender, bilder og sjekklister. Dere kan 
også lage maler for aktiviteter og timere slik at det 
blir enda lettere og raskere å legge dem direkte i 
Handi One.  

TILBEHØR ART NR

Lisensforlenging 706362

Kalendervisning med tidssøyle Sjekkliste

Priskalkulator Album


