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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 One kan innehålla information som måste raderas, se kapitel 5.
Total omstart av One.

1.2 Licens
På Handi One är en licens förinstallerad. Licensen anges även på det värdebevis
som levereras med produkten.
Licensen ger 3 års fria uppdateringar och fri tillgång till myAbilia. När licensen har
gått ut kan man inte längre uppdatera programvaran, men man kan fortsätta att
använda produkten.
I god tid före licensens utgång ges en varning om detta i Handi (3 månader, 3 veckor
och 3 dagar). Det är möjligt att välja ut personer som ska få e-postmeddelande
skickat till sig med påminnelse om att licensen håller på att gå ut och att den behöver
förlängas. Detta görs av den som har skapat användarkontot.
Se hur man förlänger licensen i kapitel 1.3 Förlängning av licensen.

1.3 Förlängning av licensen
För att förlänga licensen i ytterligare 3 år beställs artikel 706362 Handi5 SW
Förlängning från Abilia. Vid beställning, ange licensnyckel och e-postadress dit nytt
värdebevis ska skickas.
För att aktivera förlängningen av licensen ska man sedan gå till Handi Inställningar|
System|Licenshantering och trycka på Sök licensförlängning. Se till att
internetanslutning finns.

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 6. Tillbehör och Reservdelar.
I kartongen ska följande finnas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Handi One
Batteri (monterat)
Skyddsfodral (monterat)
Laddare
Headset
USB-kabel
Handbok One

8. Bruksanvisning Kalender
9. Anpassningsguide Handi5
10. Starta upp Handi
11. Värdebevis med licensnyckel
12. Torkduk
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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 detaljerad
beskrivning.

3.1 Funktionskontroll
Kontrollera att det inte finns några skador på Handi One.
Anslut laddare och kontrollera att apparaten tar laddning.
Tryck på På/Av-knappen (11) tills enheten vibrerar och skärmen tänds. Handi One
startar och efter ett tag visas Startmenyn.

3.2 Rengöring
Innan rengöring ska alla kablar tas ur och Handi One ska stängas av. Rengör med
en mjuk trasa som fuktats med vatten. Använd inte flytande eller aerosolbaserade
rengöringsmedel som kan innehålla antändbara ämnen.
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4. Apparatöversikt

1. Hörlur
2. Pekskärm
3. Funktionsknapp Senaste
4. Funktionsknapp Hem
5. Funktionsknapp Tillbaka
6. Sensorer
7. Frontkamera
8. Uttag för headset
9. Uttag för laddare

10. Volym-knapp
11. På/Av-knapp
12. Kamera-knapp
13. Blixt
14. Baksidekamera
15. Sekundär mikrofon
16. Krisplan-knapp
17. Högtalare
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5. Total omstart av Handi One
Total omstart innebär fabriksåterställning och ominstallation av Handi.
Detta blir aktuellt om Handi ska lämnas till en ny användare och apparaten då först
måste rensas helt på eventuella kamerabilder, Android-inställningar mm.
I en Total omstart ingår Systemåterställning och Handi konfiguration.
Systemåterställning innebär att apparaten återställs så som den var när den kom
från fabrik.

För att kunna göra Total omstart krävs Värdebevis med licensnyckel samt tillgängligt
WiFi för att kunna ansluta Handi One till internet.
1. Gå till Handi Inställningar|System|Licenshantering och tryck på Deaktivera
licens.
2. Gå till Handi
Inställningar|Android Inställningar|Personligt|Säkerhetskopiering och
återställning|Personliga data och tryck på Återställ standardinst. Tryck på
knappen Återställ telefonen och sedan på Radera allt.
3. Återställningen pågår under några minuter, sedan startar apparaten om och visar
en vy med två knappar: Enter license key och Open Settings.
4. Tryck på knappen Open Settings.
5. Gå till Wi-Fi och logga in på tillgängligt trådlöst nätverk.
6. Gå till Language & input, tryck på Language och välj Svenska.
7. Tryck på Hem-knappen.
8. Tryck på Ange licensnyckel för att skriva in den licensnyckel som finns på
värdebeviset.
9. När licensen är aktiverad visas ett meddelande om detta. Tryck på OK.
10. Vyn ”Hämta systemfiler” visas för att ladda ner setupfiler och röster. Välj önskad
talsyntes och tryck på Nästa.
11. Nu startar en konfigurationsguide för Handi. Följ instruktionerna och välj ”Ny
användare”.
12. Vyn ”Välkommen till Handi5!” visas. Tryck på Nästa.
13. Vyn ”Ställ in datum och tid” visas. Kontrollera att tidszon, datum och tid är rätt,
tryck sedan på Nästa.
14. Vyn ”Klart!” visas. Tryck på OK. Startmenyn visas nu.
15. Uppdatera till senaste version av Handi: Gå till Handi Inställningar|System|Om
Handi och tryck på Sök uppdatering. (För mer detaljerad beskrivning, se kapitel
10. Uppdatera Handi One i Handboken)
16. Se över inställningarna för skärmlås, se kapitel 5.5 Skärmlås och säkerhetslås i
Handboken.
17. Det kan även vara bra att gå till Android-inställningar och ställa in så Androids
inställningar kan kodskyddas Gå till Handi Inställningar|Android Inställningar|
Personligt|System|Tillgänglighet|Tjänster|Handi och aktivera Handi (ställ i
läge På).
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6. Tillbehör och Reservdelar
Art.nr
706476
706480
706357
706356
706481

Benämning
Skyddsfodral Handi One
Skyddsskal Handi One
Laddare micro-USB
Headset 3,5 mm
Skärmskydd Handi One
Torkduk

Beskrivning
Skyddar enheten
Skyddar baksida och kanter
Batteriladdare inkl USB-kabel
Headset
Skyddar displayen
För rengöring av skärmen
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Antal
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
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