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1 Inledning 
1.1 Produktbeskrivning 
HandiKalender är ett tid- och planeringshjälpmedel för smarttelefoner och surfplattor. 
Applikationen är avsedd för personer som vill ha ett avancerat tidsstöd i en lättanvänd 
kalender. 
Med HandiKalender kan man: 

• göra kalendern extra tydlig med bilder 
• se tiden räkna ned med prickar 
• få text uppläst med talsyntes 
• få tydliga larm när aktiviteter börjar och slutar 
• lägga in aktiviteter på enklare sätt 
• använda förprogrammerade aktiviteter och timers 
• använda kvitterbara aktiviteter för att få bättre minnesstöd och påminnelser. 

1.2 Avsedd användning  
HandiKalender är en digital kalender avsedd för personer som behöver särskilt stöd kring tid 
och planering, men även grafisk tydlighet. HandiKalender kan användas på Android och iOS-
enheter både inomhus och utomhus. 

1.3 Överensstämmelse med krav för medicintekniska produkter 
HandiKalender marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättningar och uppfyller alla nödvändiga krav, förordningar och direktiv för 
medicintekniska produkter. 

1.4 Dokumentbeskrivning 
Denna handbok beskriver HandiKalender för iOS och HandiKalender för Android, som är två 
olika applikationer:  

• De två applikationerna har till stor del samma funktioner. Det är tydligt angett när 
funktionerna skiljer mellan applikationerna. 

• De två applikationerna ser till stor del lika ut i kalenderfunktionen men skiljer sig i 
ändrings- och inställningsfunktioner. 

• Alla skärmdumpar i handboken visar applikationen HandiKalender för Android, om 
inget annat anges. 

Denna handbok beskriver hur man installerar och kommer igång med HandiKalender. Den 
ger också en detaljerad beskrivning av principer, funktioner och inställningar i HandiKalender. 
Den här handboken är avsedd för stödpersoner. 
Ytterligare dokumentation, till exempel Snabbguide och Anpassningsguide, kan laddas ner 
från https://www.abilia.com/intl/manuals. Använd med fördel QR-koden på baksidan. 

1.5 Viktig information  

1.5.1 Säkerhetsdefinitioner  
VARNING: Risk för skada eller dödsfall om anvisningarna inte följs. 
FÖRSIKTIGHET: Risk för produktskada om anvisningarna inte följs. 

OBS: Information som är nödvändig i en viss situation. 
TIPS: Ytterligare information som kan förbättra användningen av produkten.  

https://www.abilia.com/intl/manuals
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1.5.2 Säkerhetsinstruktioner för användning  
VARNING: Läs varningsinstruktionerna som följer innan du använder produkten.  

• Innan du använder produkten ska du läsa och förstå innehållet i denna handbok. 
• Använd inte produkten som det enda stödet vid medicinering, medicinsk behandling 

eller andra viktiga aktiviteter.  

1.5.3 Allvarliga incidenter  
Om en allvarlig händelse relaterad till produkten inträffar, måste detta rapporteras till 
tillverkaren och den behöriga myndigheten i ditt land.  
En händelse anses allvarlig om den direkt eller indirekt ledde, kan ha lett, eller kan leda till 
någon av dessa situationer:  

• Dödsfall av användare eller annan person.  
• Vid tillfällig eller permanenta allvarliga försämringar av användarens eller andra 

personers hälsotillstånd.  
• Ett allvarligt hot mot folkhälsan.  

1.5.4 Produktansvar  
Abilia AB har utarbetat riskanalys för produkter i förhållande till SS-EN 14971 för Medicinsk 
utrustning. Produktens bruksanvisning och tekniska specifikation är utarbetad med tanke på 
säkerhetsvärderingarna som gjorts i detta dokument.  
Vid idrifttagning och dagligt användande av produkten är det alltid viktigt att tänka på 
säkerheten. Det är i en bruksanvisning inte möjligt att beskriva alla sätt som man inte får 
använda produkten på. Om du är osäker på om du ställt in eller satt produkten i drift korrekt 
rekommenderar vi att du tar kontakt med din leverantör.  
Abilia AB är inte ansvariga för eventuella skador, följdskador eller förlust som följer av 
felanvändning, brist på uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. Abilia ABs 
ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten. 

1.6 Terminologi 
I denna handbok används följande begrepp  

Enhet 
 En iPhone, iPad eller iPod Touch 

 En Androidbaserad smarttelefon eller surfplatta 
HandiKalender Kalenderapplikationen som beskrivs i denna handbok, avser 

  
myAbilia 

 Webbtjänst för HandiKalender och andra produkter från 
Abilia. myAbilia används via www.myAbilia.com.  

Användarkonto Det krävs ett användarkonto på myAbilia för att använda 
HandiKalender 

Licens Det krävs att man köper en licens för att kunna använda 
HandiKalender (efter en kostnadsfri demoperiod).  

Inställningsmeny Man gör inställningar i HandiKalender Inställningsmenyn, se 5. 
Inställningsmenyn.  
 

http://www.myabilia.com/
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1.7 myAbilia 
myAbilia är en webbtjänst för HandiKalender och andra produkter från Abilia. Med myAbilia 
kan man:  

• Administrera kalendern, checklistor och bildarkiv från datorn och/eller surfplatta eller 
liknande. 

• Välja ut stödpersoner som till exempel kan lägga till eller ändra påminnelser via 
Internet. 

För att kunna använda HandiKalender måste man ha ett användarkonto i myAbilia. Dock är 
man inte tvungen att använda själva webbtjänsten eller att ha enheten ansluten till internet 
(förutom vid inloggning). 

1.7.1 Roller i myAbilia 
I myAbilia har man olika typer av konto beroende på syfte. I centrum står alltid användaren, 
den som använder hjälpmedlet. Användaren kan behöva hjälp med till exempel sin kalender 
av en stödperson. Beroende på verksamhet kan det behövas en kontoadministratör, en 
person som hanterar konton och licenser utan att ha tillgång till användarens personliga data. 
Beroende på sin roll får man olika inloggning i myAbilia och kan göra olika saker i 
webbtjänsten. 
Roll Beskrivning Funktioner 
Användare Den person som använder hjälpmedlet. 

Behöver inte vara aktiv på 
webbtjänsten, utan bara ha ett konto 
som är anslutet till hjälpmedlet. 

Användarmoduler: 
Kalender etcetera 
Användarprofil: 
Kontoinformation, Licenser, 
Stödpersoner och 
Kontoadministratörer 

Stödperson En eller flera personer som hjälper 
användaren med hjälpmedlet. 

Användarmoduler 
Användarprofil  

Kontoadministratör Den person som skapar och/eller 
hanterar användarkonton och licenser. 
Kan dessutom vara stödperson. 

Användarprofil 

1.7.2 Anpassa myAbilia 
Under Min profil|Moduler i myAbilia kan man välja vilka moduler som ska visas i myAbilia. 
Om man använder samma myAbilia-konto för olika produkter (till exempel både 
MEMOplanner och Handi) kan man välja vilken produkts kalender som ska prioriteras. 

1.7.3 Dela myAbilia-kalender 
Genom att skapa en prenumerationslänk (ICS) till myAbilia-kalendern kan den visas i andra 
kalenderprogram som till exempel Outlook och Google. 

1.8 Bildarkiv i HandiKalender  
Cirka 300 bilder ingår i startuppsättningen. Via myAbilia kan man anpassa bildarkivet. Man 
kan till exempel lägga till egna foton eller bilder från myAbilias bildarkiv. 
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1.9 Kvartursprincipen 
Med ”kvartursprincipen” menas det kognitiva stöd som 
ges i tidshjälpmedlet Kvarturet, lanserad 1993 och nu 
basen i Abilias kognitiva produkter. Kvarturet räknar ned 
tiden tills en händelse börjar eller slutar i form av prickar 
och påminner när tiden är inne.  

Med kvartursprincipen menas:  
• Nedräkning till en händelse 
• Fasta, räkningsbara, steg 
• Prickar som slocknar uppifrån och ned 
• 1 prick = 15 minuter = ”En kvart” 
• Mer än 8 prickar = ”Lång tid” 

 

Kvartursprincipen hjälper genom att göra den “osynliga” tiden ”synlig” 
• Visar tiden som en mängd 
• Alla kan följa med i vad som är mer och mindre, och att när en prick ”försvinner” blir 

det mindre 
• Begreppet ”prick” kan användas i dagligt tal 
• Man behöver inte kunna tidsbegrepp som timmar och minuter 
• Det begripliga uttrycket “prick” hjälper till att skapa en känsla av tid 

1.10 Talstöd i HandiKalender 
HandiKalender har inbyggt talstöd, dvs texten i HandiKalender kan 
läsas upp av en talsyntes. 
Man kan välja om man vill ha talstödet påslaget, och i vilka 
situationer man i så fall vill ha det. 

När Talstöd är valt i inställningar visas Talstöd-knappen  i 
knappraden.  

Aktivera Talstöd genom att trycka på:  
Tryck på önskat fält, till exempel datum eller klocka. 

Avaktivera Talstöd genom att trycka på  igen. (Den kommer att 
avaktiveras automatiskt efter några sekunder.) 
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1.11 Typer av aktiviteter i HandiKalender 
Det finns olika typer av aktiviteter i HandiKalender, och de har delvis olika egenskaper. De 
olika typerna beskrivs här. 
Tidsatta 
aktiviteter 

Tidsatta aktiviteter har alltid starttid, men kan också ha sluttid. 
Med sluttid får aktiviteten en ”längd” på tidslinjen, vilket ger ett visuellt tidsstöd. 
I listvisning anges start- och sluttid i klartext. 

Tidsatta 
aktiviteter med 
påminnelse 

Tidsatta aktiviteter kan få påminnelser vid en eller flera tidspunkter innan de 
börjar. I listvisning anges påminnelser i klartext. 

Tidsatta 
aktiviteter med 
larm 

När tidsatta aktiviteter börjar eller slutar ges vanligtvis ett larm med ljud och/eller 
vibration (om apparaten har vibration). Man kan ställa in om larmet ska vara tyst 
eller inte komma alls. 

Heldagsaktiviteter Heldagsaktiviteter har ingen starttid (och kan därför inte ha larm). De visas 
separerade från de tidsatta aktiviteterna. 

Kvitterbara 
aktiviteter 

Med ”kvitterbar” menas att aktiviteten måste kvitteras när den är utförd. Både 
tidsatta aktiviteter och heldagsaktiviteter kan göras kvitterbara. 
Om den tidsatta aktiviteten inte är kvitterad kommer man få påminnelser till dess 
aktiviteten är kvitterad (i upp till två timmar). 

Aktiviteter med 
extra information 

Man kan koppla extra information till en aktivitet, till exempel en checklista eller 
en anteckning. 
Checklista kan vara bra om man behöver dela upp en aktivitet i flera moment 
eller uppgifter, till exempel morgonrutiner eller att göra-listor. Checklistan skapas 
direkt i aktiviteten. Man kan också välja bland färdiga checklistor som skapas via 
myAbilia. 

Timers "Timer" avser en aktivitet som börjar direkt när du lägger till den och ställer in ett 
larm för sluttiden. Således fungerar en timer på samma sätt som en "äggklocka". 

Återkommande 
aktiviteter 

Aktiviteter kan läggas in så att de upprepas veckovis (en eller flera veckodagar), 
varannan vecka, månadsvis (en eller flera datum) och årsvis. 

Basaktiviteter Med ”basaktivitet” menas en fördefinierad aktivitet som används när man lägger 
in nya aktiviteter. I basaktiviteten kan man lägga in namn, bild, checklista, 
påminnelse mm. 
Att använda basaktiviteter gör det enklare att lägga in nya aktiviteter. 
Basaktiviteter skapas direkt i HandiKalender (se 5.14 Basaktiviteter) eller via 
myAbilia. 

Bastimer Med ”bastimer” menas en fördefinierad timer som har bild och/eller namn och 
förinställd tid. Bastimers visas i listan med namn och eventuell bild. 
Att använda bastimers gör det enklare att starta timers. 
Bastimers skapas direkt i HandiKalender, (se 5.15 Bastimers) eller via myAbilia. 
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2. Installation och uppdatering 
2.1 Installation 
HandiKalender installeras kostnadsfritt via appbutik. 

1. Starta App Store eller Google Play på din enhet. 
2. Sök på ”HandiKalender”. 
3. Installera. 

För att kunna använda HandiKalender behövs ett användarkonto i myAbilia, vilket skapas 
på myAbilia.com. 
Man kan köra programmet som demoversion under en begränsad period, sedan behövs en 
licens. Licensen köps från Abilia och registreras på myAbilia.com av kontoadministratör, 
stödperson eller användare. 

2.2 Uppdateringar 
Uppdateringar av HandiKalender hanteras av enhetens systeminställningar: 

 
Se Inställningar|Allmänt|Appaktiviteter i bakgrunden 

 
Se Google Play|Inställningar 

2.3 Licenshantering 
Licensen står på värdebeviset som levereras tillsammans med produkten. 
Licensnyckeln registreras via myAbilia, se instruktioner nedan. 
I god tid före licensens utgång visas en varning om detta i HandiKalender (3 månader, 3 
veckor och 3 dagar innan). Stödpersoner och kontoadministratörer som är kopplade till 
användaren får ett e-postmeddelande skickat till sig med påminnelse om att licensen håller 
på att gå ut och att den behöver förlängas. 
När licensen har gått ut blir man utloggad från HandiKalender. Men alla data finns kvar på 
myAbilia-kontot, och man kan därför fortsätta använda HandiKalender som vanligt när 
licensen blivit förlängd. 

2.3.1 Registrera licensnyckeln 

 
1. Logga in på användarkontot, gå till Min profil och välj Licenser. 
2. Tryck på Lägg till licens och skriv in licensnyckeln. 
HandiKalender kommer att uppdateras automatiskt med licensinformationen när 
enheten är uppkopplad till internet. 

2.3.2 Licensinformation 
Licensens utgångsdatum visas på enheten och på myAbilia 

 
Logga in på användarkontot, gå till Min profil och välj fliken Licenser. 

 
Gå till Inställningar och välj HandiKalender. 

 
Gå till appen HandiKalender, gå till Inställningar och sedan Om Handi. 
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2.3.3 Förlängning av licensen 
För att förlänga licensen i ytterligare en period från licensens slutdatum beställs artikel 
706382 HandiKalender Förlängning från Abilia. Licensnyckeln ska anges i beställningen. 
Abilia förlänger sedan licenstiden enligt villkoren. En avisering visas på enheten när detta 
gjorts. 
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3. Kom igång med HandiKalender 
Detta kapitel förutsätter att enheten är uppkopplad mot internet, att HandiKalender är 
installerat på enheten och att det finns ett användarkonto. 

3.1 Logga in på HandiKalender 
Starta HandiKalender och skriv in användarkontots inloggningsuppgifter. 
Man måste vara inloggad för att kunna använda HandiKalender. Om man loggar ut försvinner 
all HandiKalender-data från enheten, men sparas på användarkontot. Man loggar ut via 
Inställningar, se 5.22 Logga ut. 

3.2 Installera talstöd (Android) 
När man har loggat in så finns ett alternativ att ladda ner röster från talstöd. Välj 
önskad(e) röst(er) och tryck sedan på Nästa. 

Röster kan också laddas ner via Inställningar, se 5.19 Talstöd. 

3.3 Lägg in startuppsättning 
När användarkontot är helt nytt får man möjlighet att lägga in en startuppsättning med 
bildarkiv, basaktiviteter, bastimers och checklistor. 
Startuppsättningen kan anpassas, via myAbilia eller direkt i HandiKalender. 

3.4 Anpassa HandiKalender 
HandiKalender kan anpassas på många sätt för att passa olika användare. Alla inställningar 
väljs via inställningsmenyn, se kapitel 5. Inställningsmenyn. 
Ta hjälp från Anpassningsguiden för att välja lämpliga inställningar. Ladda ned den från 
https://www.abilia.com/intl/manuals eller använd QR-koden på baksidan av denna handbok. 
  

https://www.abilia.com/intl/manuals
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4. Kalenderfunktioner 
Kalendern ger en översikt över dagen, veckan och månaden. Man får påminnelser när 
händelser börjar eller slutar och man får hjälp att komma ihåg om uppgifter är utförda. 

4.1 Kalendervy 
Kalendervy visar kalenderns aktiviteter i fyra olika vyer. 

Tidspelarvy Listvy Veckovy Månadsvy 

 

  

 

Man kan växla mellan vyerna  

 

Nya aktiviteter läggs till via  knappen eller i Kalender menyn . När man trycker på en 
aktivitet visas aktivitetens uppgifter, se 4.2 Aktivitetsvyn. 
Nedersta raden i Kalender vyn har följande knappar: 

 
Bläddra en dag/vecka/månad bakåt i tiden. 

  
Gå till idag/nu (Visas endast när man har bläddrat till en annan dag, eller när 
nästa aktivitet inte visas högst upp i listan.) 

 

 

Gå till Kalendermenyn för att starta andra funktioner eller för att ändra 
inställningarna, se 4.1.5 Kalendermeny . 

 En röd prick visas på Kalendermeny-knappen om det finns några missade 
aktiviteter, se 4.3.1 Missade Larm (iOS). 

 
Talstöd. Tryck på talstödsknappen och därefter på det som ska läsas upp. 

 
Bläddra en dag/vecka/månad framåt i tiden. 

Kalendervyn kan anpassas på flera olika vis, se 5.2 Kalendervyn och 5.8 Tidvisning. 
 



13 

4.1.1 Tidspelarvy 
Tidspelarvyn visar dagens aktiviteter bredvid en tidspelare där varje 
prick representerar en kvart. 
Tiden visas digitalt för varje timme och en röd linje visar den aktuella 
tiden. 
Aktiviteter utan sluttid visas som 30 minuter långa.  
Om det finns fler aktiviteter än de som kan visas på skärmen samtidigt 
visas Visa mer symboler  . Dra upp och ned för att visa alla 
aktiviteter. 
När man trycker på en aktivitet visas aktivitetsvyn, se 4.2 Aktivitetsvyn. 

 
Visning av tidspelarvy 

 
Det är möjligt att ställa in tidspelaren med liten eller stor zoom, se 5.2 Kalendervyn. 
Med liten zoom kan man se en större del av dagen, men med mindre text och mindre 
bilder. Med större zoom är bilderna och texten större, men en mindre del av dagen 
visas. 

 Tryck på  för att zooma in/ut/tidspelaren så att en större/mindre del av dagen 
visas. Zoomen sker stegvis. 

 

4.1.2 Listvy 
Listvyn visar kalenderaktiviteter i den ordning som de sker under 
dagen. 
Aktiviteter som har passerat är dolda och visas genom att swipa nedåt. 
 

 
 

4.1.3 Veckovy 
Veckovyn visar aktiviteter för hela veckan. 
Aktiviteterna visas i den ordning som de sker under dagen. 
När man trycker på en aktivitet, visas Aktivitetsvyn. 
 

 Ändra till Timvy genom att trycka på . Då kan man se 
ledig/uppbokad tid istället för planerade aktiviteter. 
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4.1.4 Månadsvy 
Månadsvy visar aktiviteter för hela månaden. 
Markeringar på vissa dagar visar att de dagarna har aktiviteter. 
 

 Aktiviteter för vald dag visas i en lista. 

 
 

4.1.5 Kalendermenyn 
När man trycker på Meny-knappen  i Kalendervyn visas 
Kalendermenyn. Det är inställbart vad som ska visas i 
Kalendermenyn, se  
5.7 Kalendermenyn. 
Härifrån kan man starta de funktioner som står i listan samt komma till 
Inställningar. 

 
 

4.1.6 Helgdagar 
Kalendern kan visa helgdagar och högtidsdagar. Med helgdag menas ”röd dag”, dvs en 
dag då man är ledig. Med högtidsdag menas en speciell dag utan att man är ledig, till 
exempel Skärtorsdag. 
Helgdagarna är landsberoende. Följande helgdagar och högtidsdagar visas för Sverige: 

Nyårsdagen 
Trettonde dag jul 
Alla hjärtans dag 
Skärtorsdag 
Långfredag 
Påskdagen 
Annandag påsk 
Valborgsmässoafton 

Första maj 
Kristi himmelfärdsdag 
Mors dag 
Pingstdagen 
Annandag pingst 
Nationaldagen 
Midsommarafton 
Midsommardagen 

Alla helgons dag 
Fars dag 
Lucia 
Julafton 
Juldagen 
Annandag jul 
Nyårsafton 
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Helgdagar och högtidsdagar visas på olika sätt i olika vyer: 

Månadsvyn Veckovyn Kalendervyn Aktivitetsvyn 

    

Det går att ställa in om helgdagar ska visas eller inte. Se 5.8.4 Visa helgdagar. 

 

4.2 Aktivitetsvyn 
Aktivitetsvyn visar ytterligare information om aktiviteten. Man 
kommer till Aktivitetsvyn genom att trycka på aktivitetsfältet i 
Kalendervyn. 
Nedräkning tills aktiviteten startar visas med prickar. 
Aktivitetens bild visas i fullskärm när man trycker på den. 
Se exempel på kopplade funktioner nedan. 

 
Knappraden har följande knappar: 

 
Kvittera-knapp. För att kvittera aktiviteten trycker man på Kvittera-knappen. 

 
Larm-knapp. För att ställa in önskat larm ljud trycker man på Larm-knappen, se 
kapitel 4.9.13 Ange larm. (Kan även göras via Ändravyn.) 

 
Ta bort-knapp. För att ta bort aktiviteten trycker man på Ta bort-knappen,  
se kapitel 4.8 Ta bort aktivitet/timer. 

 
Ändra-knapp. Man kan ändra aktivitetens egenskaper via Ändra-knappen,  
se kapitel 4.9 Ändravyn. 

Det går att ställa in vilka knappar som ska visas i Aktivitetsvyn, se kapitel 5.3 Aktivitetsvyn. 
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4.2.1 Kopplad Anteckning, Röstanteckning, Timer 
 
En anteckning kan läsas 
upp via Talstöd-knappen. 
En röstanteckning kan 
spelas upp när man trycker 
på Spela upp-knappen. 
En förinställd timer kan 
startas när man trycker på 
Starta timer-knappen. 

Anteckning 

 

Röstanteckning 

 

Timer 

 
 

4.2.2 Kopplad checklista 
 
Checklistans uppgifter visas med bild och/eller text. 
Tryck på en bild för att se den i fullskärm. 
Tryck på uppgifternas kvitteringsrutor för att bekräfta att de är 
utförda. Kvitteringssymbolen visar att uppgiften är kvitterad. 

Checklista 
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4.2.3 Kopplad systemfunktion 
Med ”systemfunktion” menas inbyggda smarttelefon-funktioner som till exempel Adress och 
Länk. 
En adress öppnas i förvald kartapplikation på 
enheten. 

  
 
En länk öppnas i förvald webbläsare på 
enheten. 
 

  
 

4.2.4 Kopplad tredjepartsapp (Android) 

 
Tredjepartsappar är appar som laddats ned via Google Play, till exempel 
reseplanerare, ljudboksläsare, nyheter, Spotify och Facebook. 

 
En tredjepartsapp öppnas när man trycker på 
dess knapp. 
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4.3 Larm och påminnelser 
VARNING: Använd inte produkten som det enda stödet vid medicinering, medicinsk 
behandling eller andra viktiga aktiviteter. 

Larmvyn visas när en eller flera aktiviteter börjar eller slutar. Den kan 
också visas som en påminnelse innan en aktivitet börjar, eller om 
man har glömt att kvittera en aktivitet. 

 
Om man inte redan är inne i HandiKalender, visas en notis 
på enhetens skärm. Tryck på notisen för att öppna Alarmvyn. 
Om man vill ha en lång larmsignal måste det väljas, se 5.17 
Larmljud. 

 
Beroende på inställning (se 5.18 Larmvyn (Android), visas 
Larmvyn eller en notis. Tryck på notisen för att öppna 
Larmvyn. 

 

 
Om larmet gäller en kvitterbar aktivitet, kan den kvitteras även i Aktivitetsvyn. 
 

4.3.1 Missade Larm (iOS) 

 Missade larm indikeras enligt nedan: 
 

Markering på Kalendermeny-knappen. För att se missade larm, 
gå till Kalendarmeny | Missade Larm. 

 
Symbol på HandiKalender-ikonen på enhetens hemskärm.  
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4.4 Lägg in aktivitet 
 
 

Lägg till en aktivitet via Kalendervyn eller Kalendermenyn. 
Det finns olika metoder, vilka beskrivs i detta kapitel. Välj metod i Inställningar se 
5.4 Lägga in aktivitet. 

4.4.1 Lägg in aktivitet via Ändra-vyn 
4.4.1.1 Välj typ av aktivitet 

 

Välj vilken typ av aktivitet som ska läggas in. Alternativet Enstaka 
beskrivs nedan. 
Heldag beskrivs i kapitel 4.4.3 Lägg in heldagsaktivitet. 
Alternativet Återkommande beskrivs i kapitel 4.4.4 Lägg in 
återkommande aktivitet. 

4.4.1.2 Ange aktivitetens egenskaper i Ändravyn 

 

Lägg in aktivitetens egenskaper, till exempel namn och starttid. 
Ändravyn beskrivs i kapitel 4.9 Ändravyn. 
När man trycker på OK kontrolleras aktiviteten och läggs sedan in i 
kalendern. 
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4.4.2 Lägg in aktivitet via sekvens 
När stegvis inläggning används bör man endast ha med de steg som normalt används, så att 
det inte blir för många steg. Se alla inställningar i 5.4 Lägga in aktivitet. 
4.4.2.1 Välj datum 

 

Välj önskat datum. 
(Det går att ställa in så att man endast kan lägga in aktiviteter framåt i 
tiden. Då är datum som har passerat gråade.) 

4.4.2.2 Välj typ av aktivitet 

 

Välj vilken typ av aktivitet du vill lägga in. Alternativet Enstaka 
beskrivs nedan. 
Heldag beskrivs i kapitel 4.4.3 Lägg in heldagsaktivitet. 
Alternativet Återkommande beskrivs i kapitel 4.4.4 Lägg in 
återkommande aktivitet. 

4.4.2.3 Välj basaktivitet 

 

Se beskrivning av basaktivitet i 1.11 Typer av aktiviteter i 
HandiKalender. 
Om man inte vill använda en basaktivitet, väljer man ”Ingen 
basaktivitet”. 
Om basaktivitet väljs hoppar man direkt till vyn 4.4.2.11 Ange starttid. 
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4.4.2.4 Välj bild 

 

Välj önskad bild från bildarkivet. 
Om aktiviteten inte ska ha någon bild, tryck på OK. 

4.4.2.5 Namnge aktiviteten 

 

Skriv in aktivitetens namn. 
En aktivitet måste ha ett namn eller en bild. 

4.4.2.6 Välj info 

 

Koppla extra information till aktiviteten. (Se beskrivning i 4.2 
Aktivitetsvyn.) 
Om aktiviteten inte ska ha extra information, tryck på ”Ingen info”. 
Välj vilka funktioner som ska vara tillgängliga i  
5.6 Info-menyn. 
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4.4.2.7 Ta bort efteråt, Ange kvitterbarhet och larm 

 
Notera att Ta bort efteråt, Ange kvitterbarhet och larm läggs in annorlunda på 
iOS.  

  

“Ta bort efteråt”: Aktiviteten raderas automatiskt 
efter dagens slut. 

 Kvittera aktivitet av/på 

  Larm av/på 

  Vibrationslarm av/på 
Larm endast vid starttid: Det kommer inget larm 
vid aktivitetens slut 

För enstaka aktiviteter är Ta bort efteråt förinställt som Nej. (Ja för återkommande aktiviteter). 
4.4.2.8 Välj kategori 

 

 
Välj en kategorifärg för aktiviteten. 
Om aktiviteten inte ska ha någon kategorifärg, välj ”Ingen kategori”. 
Kategorierna definieras via inställningsmenyn, se 5.16 Kategorier. 

4.4.2.9 Tillgänglig för 

 

Välj för vem aktiviteten ska vara synlig för.  

Välj ett av tre alternativ: 
Bara mig Aktiviteten är inte synlig för andra. 

 
Alla mina 
stödpersoner (förval) 

Aktiviteten är synlig för alla stöd-personer 
på myAbilia. 
 

Utvalda stödpersoner Aktiviteten är endast synlig för utvalda 
stödpersoner i myAbilia. Välj önskade 
stödpersoner från listan över tillgängliga 
stödpersoner 

 

 En hänglåsikon indikerar att aktiviteten är inställd på Bara mig. 
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4.4.2.10 Ange påminnelser 

 

 
Välj en eller flera påminnelser för aktiviteten.  

4.4.2.11 Ange starttid 

 

 
Skriv in starttiden med fyra siffror. 
När du trycker OK, och detta är den sista vyn i guiden, kontrolleras 
aktiviteten och läggs in i kalendern. 

4.4.2.12 Ange sluttid 

 

 
Skriv in sluttiden med fyra siffror. 
När du trycker OK, kontrolleras aktiviteten och läggs in i kalendern. 
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4.4.3 Lägg in heldagsaktivitet 

 

Välj Heldag om du vill lägga in en aktivitet utan specifik starttid. 
Beroende på inställningen för Lägg in aktivitet kommer man till 
Ändravyn eller Steg-för-steg-guiden. 

4.4.4 Lägg in återkommande aktivitet 
Istället för att lägga in samma aktivitet manuellt varje gång den ska ske, kan man lägga in 
den en gång som ”Återkommande” aktivitet. 
4.4.4.1 Välj typ av aktivitet 

 

 
Välj alternativet Återkommande. 

4.4.4.2 Välj dagar 

 

Välj med vilket mönster aktiviteten ska återkomma. De kan läggas in 
Veckovis, Månadsvis eller Årsvis. 
Beroende på valet visas någon av de tre vyerna nedan. 
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Veckovis Månadsvis Årsvis 

   

Veckovis: Du kan välja flera dagar, till exempel varje tisdag och torsdag. Välj alla dagar 
och/eller varannan vecka genom att trycka på kryssrutorna. 
Månadsvis: Du kan välja flera dagar, till exempel den 1:a och den 15:e. 
Årsvis: Välj det datum som aktiviteten ska läggas in första gången. 
4.4.4.3 Välj slutdatum 

 

Välj slutdatum, dvs den sista dag som aktiviteten ska återkomma. 
Om aktiviteten inte ska ha något slutdatum, tryck på Utan 
slutdatum. Det innebär att aktiviteten kommer att vara inlagd för all 
framtid. 
Notera: ”Ta bort efteråt” är förinställt på Ja för återkommande 
aktiviteter. Det innebär att om man inte ändrar det till Nej, så 
kommer de återkommande aktiviteterna inte att sparas till nästa 
dag. Se kapitel 4.9.8 Välj ”Ta bort efteråt” 

 

4.5 Kvittera aktivitet 
Aktiviteterna kan kvitteras ”när man vill” eller i samband med larm. Båda metoderna beskrivs 
nedan. 

4.5.1 Kvittera aktivitet via Aktivitetsvyn 
För att kvittera en aktivitet” ”när du vill”, gå till Aktivitetsvyn och tryck 
på Kvittera-knappen  för att bekräfta att du har slutfört aktiviteten. 
Notera att det inte kommer något larm om aktiviteten har blivit 
kvitterad i förtid. 
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4.5.2 Kvittera aktivitet i samband med larm 
När det kommer ett larm för en kvitterbar aktivitet får man möjlighet 
att kvittera aktiviteten. 
Om man trycker på JA blir aktiviteten kvitterad. 
Om man trycker på NEJ blir aktiviteten inte kvitterad, och man 
kommer att få en påminnelse var 15:e minut i två timmar. 

 

4.6 Starta timer 

 Starta timer från Kalendermenyn. 

Man kan antingen skapa sin egen timer eller välja en fördefinierad timer (bastimer). Hur man 
skapar bastimers beskrivs i kapitel  
5.15 Bastimers. 
Följande guide visas:  

    

Välj bastimer eller välj ”Ingen bastimer” om du vill lägga till en egen timer. Timern visas i 
Kalendervyn. 
Man kan välja hur timern ska ställas in, se kapitel 5.13.1 Timertid. 
Om man inte väljer en bild eller namn för timern, så får den automatiskt ett namn som 
baseras på tiden, till exempel ”10 minuter”. 
Man kan även koppla en timer till en aktivitet, se kapitel 4.2.1 Kopplad Anteckning, 
Röstanteckning, Timer. 
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4.7 Ändra aktivitet/timer 

  

För att ändra en aktivitet/timer, öppna 

Aktivitetsvyn och tryck på Ändra-knappen . 
 
I Ändravyn kan man ändra aktivitetens 
egenskaper, se kapitel  
 
4.9 Ändravyn.  
 
När du har gjort önskade ändringar, tryck på OK. 
 

Om det är en enstaka aktivitet sparas ändringarna direkt. 
Om det är en återkommande aktivitet, måste du välja om aktiviteten ska ändras endast 
denna dag eller denna dag och framåt. 

4.8 Ta bort aktivitet/timer 

 

För att ta bort en aktivitet/timer, öppna Aktivitetsvyn och tryck på Ta 

bort-knappen . 
Om aktiviteten är enstaka aktivitet eller en timer måste man godkänna 
att den ska tas bort genom att trycka OK. 
Om det är en återkommande aktivitet måste man välja om den ska tas 
bort endast denna dag, denna dag och framåt eller alla dagar.  

 

  

 Tillgänglig för: 
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4.9 Ändravyn 
Ändravyn används för att skapa och ändra aktiviteter, se 4.4.1 Lägg in aktivitet via Ändra-vyn 
och 4.7 Ändra aktivitet/timer. 

 
Det är inställbart vad som ska visas i Ändravyn, se kapitel 5.5 Ändravyn. 
 

4.9.1 Välj datum 

 

Välj önskat datum. 
(Det går att ställa så att man endast kan lägga in aktiviteter framåt i 
tiden. Då är datum som har passerat gråade.) 

4.9.2 Namnge aktiviteten 

 

Skriv in aktivitetens namn. 
En aktivitet måste ha ett namn eller en bild. 

Kategori-knapp 

Basaktivitet-knapp 

Ta bort efteråt-knapp 
Heldag-knapp 

Datum-knapp 

Bild-knapp 

Namn-knapp 

Kvittera-knapp 

Info-knapp 

Larm-knapp 

Starttid-knapp 
Sluttid-knapp 

Tidslängd-knapp 

Påminnelse-knapp 
Tillgänglig för-knapp 
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4.9.3 Välj basaktivitet 

 

Se beskrivning av basaktivitet i 1.11 Typer av aktiviteter i 
HandiKalender. 
Om du inte vill använda en basaktivitet, välj ”Ingen basaktivitet”. 
(Basaktivitet-knappen finns endast tillgänglig när man skapar en 
aktivitet.) 

4.9.4 Välj bild 

 

 
Välj önskad bild från bildarkivet. 
 

4.9.5 Ange starttid 

 

 
Skriv in aktivitetens starttid med fyra siffror. 



30 

4.9.6 Ange sluttid 

 

 
Skriv in aktivitetens sluttid med fyra siffror. 

4.9.7 Välj heldagsaktivitet 
Välj om aktiviteten ska vara tidsatt eller inte. 

4.9.8 Välj ”Ta bort efteråt” 
Välj om aktiviteten ska tas bort automatiskt efter dagens slut eller inte. 

4.9.9 Välj Kvitterbar 
Välj om aktiviteten ska kvitteras efter att den utförts. 

4.9.10 Välj kategori 

 

 
Välj en kategorifärg för aktiviteten. 
Om aktiviteten inte ska ha någon kategorifärg, välj ”Ingen kategori”. 
Kategorierna definieras via inställningsmenyn, se 5.16 Kategorier. 

4.9.11 Tillgänglig för 

 

Välj för vem aktiviteten ska vara synlig för.  

Välj ett av tre alternativ: 
Bara mig Aktiviteten är inte synlig för andra. 

 
Alla mina 
stödpersoner (förval) 

Aktiviteten är synlig för alla stöd-personer 
på myAbilia. 
 

Utvalda stödpersoner Aktiviteten är endast synlig för utvalda 
stödpersoner i myAbilia. Välj önskade 
stödpersoner från listan över tillgängliga 
stödpersoner 

 
 En hänglåsikon indikerar att aktiviteten är inställd på Bara mig. 
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4.9.12 Välj info 

 

Koppla extra information till aktiviteten. (Se beskrivning i 4.2 
Aktivitetsvyn.) Olika funktioner kopplas på olika sätt, se exempel 
nedan på hur det kan se ut. 
Om aktiviteten inte ska ha extra information, tryck på ”Ingen info”. 
Välj vilka funktioner som ska vara tillgängliga i  
5.6 Info-menyn. 
 

Anteckning Checklista Röstanteckning Timer 

    

Gör en ny anteckning 
eller återanvänd en 

befintlig. Skriv in 
texten för 

anteckningen 

Gör en ny checklista 
eller återanvänd en 
befintlig. Ange bild 
och/eller text för 

checklistans uppgifter. 

Gör en ny 
inspelning eller 
återanvänd en 

befintlig. Tryck på 
Starta inspelning för 

att börja spela in 
röstanteckningen. 

Välj en bastimer eller 
Ingen bastimer och 
fyll i timertid, namn 

och/eller bild. 

 

4.9.13 Ange larm 

 

Välj hur aktiviteten ska larma. 

• Larm + vibration  
• Larm 
• Vibration  
• Tyst larm (larmar med endast larmvy) 
• Inget larm (varken larmvy eller ljud/vibration) 
• Larm endast vid starttid (inget larm på sluttid). 
När man valt typ av larm visas dess symbol på Larm-knappen. 
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4.9.14 Ange påminnelse 

 

Välj en eller flera påminnelser för aktiviteten. 
Ditt val visas på Påminnelse-knappen.  

 

4.10 Klockvy 
Klockvyn ger en översikt av datum, tid och vilken del av dygnet det är. Man kan komma till 
Klockvyn på två sätt: 
1. Via Kalendermenyn . 
2. Trycka på klockan i Kalendervyn (beror på inställning). 
Klockvyn visas i enligt med inställningarna, se 5.8 Tidvisning. 

Analog Digital Analog och digital  

   

Man kan se om det är 
morgon, dag, kväll eller natt. 

Morgon 06–10 
Dag 10–18 
Kväll 18–23 
Natt 23–06 

4.11 Sök aktivitet 
 Sök efter aktiviteter via Kalendermenyn. Följande guide visas: 

 

Skriv ett sökord och tryck OK. 
Om det blir en träff bland 
återkommande aktiviteter 
visas vyn till höger. Annars 
visas träffarna direkt. 
Tryck på önskad aktivitet för 
att se den i Aktivitetsvyn. 
Om ingen aktivitet hittas, visas 
ett meddelande. 
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5. Inställningsmenyn 
 Inställningarna för HandiKalender hanteras via Inställningsmenyn, som öppnas från 

Kalendermenyn. 
För att visa hur man kommer till en specifik inställningssida används följande format: 
Inställningar|Kalendervyn. Det betyder ”Gå till Kalendermenyn, välj Inställningar och sedan 
Kalendervyn”. 

5.1 Kodskydd 
Genom att ha ett kodskydd på Inställningsmenyn kan oavsiktliga ändringar av inställningarna 
förhindras. 

 
Via Inställningar|Kodskydd, välj ”Kodskydda inställningar”. En egen kod kan 
väljas. 

 
Gå till Inställningar på enhetens hemskärm, välj HandiKalender och sedan 
“Lösenordsskydda Inställningar”. Koden är 0353 och kan inte ändras. 

5.2 Kalendervyn 

 

Via Inställningar|Kalendervyn gör man inställningar för 
Kalendervyn, se kapitel 4.1 Kalendervy. 
De olika inställningarna beskrivs nedan. 

5.2.1 Bläddra bakåt samma dag 
När ”Bläddra dagar bakåt samma dag” är ikryssat kan aktiviteter tidigare samma dag visas. 

5.2.2 Bläddra dagar framåt och bläddra dagar bakåt 
När ”Bläddra dagar framåt ” och ”Bläddra dagar bakåt” är ikryssat visas Bläddra-knapparna 

 och  i Kalendervyn. ”Bläddra dagar framåt” kan ställas in så att man kan bläddra max 
6 dagar framåt eller obegränsat antal dagar framåt. 

5.2.3 Visa digital tid för aktiviteten 

 

 

När ”Visa digital tid för aktiviteten” är ikryssat ser det ut som i den 
övre bilden. 
När ”Visa digital tid för aktiviteten” inte är ikryssat ser det ut som i 
den nedre bilden. 

5.2.4 Visa text för aktiviteten 

 

När ”Visa text för aktiviteten” inte är ikryssat visas inte text i 
aktivitetsfältet. 

Vitsen med att ha text utan att visa den är att den ändå kan läsas upp av talsyntesen. 
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5.2.5 Inställning tidspelare (iOS) 
För iOS finns det några extra inställningar för Kalendervisning: 
 

• Kalendervy: Välj om aktiviteterna ska visas mot en tidspelare, lista, veckovy eller 
månadsvy. 

• Visa Snabbval för kalendervyn: Välj om du vill ha ett enkelt sätt att växla kalendervy, 
istället för via Kalendermenyn. 

• Zoom: Välj om du tidspelarvyn ska visas med stor eller liten zoom. Med liten zoom kan 
man se en större del av dagen men med mindre bilder och text. Med stor zoom får man 
större bilder och text, men ser en mindre del av dagen. 

• Visa kvartursprickar. Välj om kvartursprickarna ska visas i Tidspelarvyn. 
 

5.3 Aktivitetsvyn 

 

Via Inställningar|Aktivitetsvyn gör man inställningar för 
Aktivitetsvyn. Se även 4.2 Aktivitetsvyn. 
Visa eller dölj 
• Ta bort-knapp. Dölj  för att hindra användaren att ta bort 

aktiviteter i sin kalender. 
• Ändra-knapp. Dölj  för att hindra användaren att ändra 

aktiviteterna i sin kalender. 
• Larm-knapp. Dölj  för att hindra användaren att ändra larmtyp 

för aktiviteterna i sin kalender. 

Visa eller dölj kvartursvisning 
• Kvartursvisning: Den kvarstående tiden tills aktiviteten börjar eller 

slutar visas med prickar. 
• Sista kvarten som fem punkter: Den nedersta kvarturspricken är 

uppdelad i 5 små punkter som var och en representerar 3 min. 
Detta för att få lite noggrannare tidvisning strax innan en aktivitet 
inträffar. 

• Digital nedräkning: Den digitala tiden tills aktiviteten börjar eller 
slutar. 
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5.4 Lägga in aktivitet 
Via Inställningar|Kalender|Lägga in aktivitet anger man hur nya aktiviteter ska läggas in. 

 

Det finns två huvudalternativ: 

• Lägg in aktivitet via Ändravyn 
• Lägg in aktivitet via sekvens 
De två alternativen beskrivs i 4.4 Lägg in aktivitet. 
När man har valt huvudalternativ kan man göra ytterligare 
inställningar. 

5.4.1 Tillåt passerad starttid 
När ”Tillåt passerad starttid” är ikryssat är det möjligt att lägga in aktiviteter på tider som 
redan har passerat. 

5.4.2 Förvalt larm 
Välj vilken typ av alarm som ska vara förvalt när man lägger till en aktivitet. 

 

Välj mellan följande alternativ: 
• Larm + vibration 
• Larm 
• Vibration 
• Tyst larm 
• Inget larm 
• Larm endast vid starttid 

 

Välj mellan följande alternativ 
• Larm 
• Tyst larm 
• Inget larm 
• Larm endast vid starttid 
Hur larmet blir bestäms i enhetens ljudinställningar. Om enheten stöder vibration, 
och detta väljs i enhetens ljudinställningar, kommer larm från HandiKalendar att 
vibrera. 

 

5.4.3 Förinställda påminnelser (Android) 

 

Välj vilken påminnelse som ska vara förvald när man lägger till en aktivitet. 
(5 minuter, 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 1 dag) 
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5.5 Ändravyn 

 

Via Inställningar|Ändravyn väljer man vilka knappar som ska visas 
i Ändravyn, se kapitel 4.9 Ändravyn. 

 

5.6 Info-menyn 

 

Via Inställningar|Info-menyn väljer man vilka funktioner som ska 
visas i Info-menyn, se 4.9.12 Välj info. 
 

 Med knappen  kan man välja en tredjepartsapplikation 
till Info-menyn. 
Man kan välja ordning i Info-menyn genom att markera det 
önskade objektet eller applikationen och trycka på Flytta 
upp eller Flytta ner (knapparna visas längst upp, efter att 
en rad har markerats). När en tredjepartsapplikation är 
markerad, kan den tas bort från Info-menyn genom att 
trycka på . 

 

 

5.7 Kalendermenyn 

 

Via Inställningar|Kalendermenyn väljer man vilka funktioner som 
brukaren ska kunna starta via  i Kalendervyn: 

Tillgänglig för 
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5.8 Tidvisning 

 

Via Inställningar|Tidvisning gör man följande inställningar: 
• Visa analog klocka eller lägg in aktivitet-knapp i datumfältet 
• Visa månadssymbol eller veckonummer i datumfältet 
• Visa standardiserade veckodagsfärger 
• Visa helgdagar. 

Inställningarna beskrivs nedan. 

5.8.1 Knapp i datumfältet 
Lägg in aktivitet-
knapp  När man trycker på knappen öppnas 

guiden för att lägga in aktivitet, se 4.4 Lägg 
in aktivitet. 

Analog klocka  När man trycker på klockan öppnas 
Klockvyn, se 4.10 Klockvy. 

 

5.8.2 Månadssymbol 
Handisymbol  Veckonummer  

Pictogram 
 

Varken månadssymbol 
eller veckonummer  

5.8.3 Visa veckodagsfärger 
De standardiserade veckodagsfärgerna betyder grön måndag, blå tisdag, vit onsdag, brun 
torsdag, gul fredag, rosa lördag och röd söndag. 

Veckodagsfärger Inga veckodagsfärger 

 

 

5.8.4 Visa helgdagar 
När ”Visa helgdagar” är ikryssat visas helgdagar enligt 4.1.6 Helgdagar. 
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5.9 Tidinmatning (Android) 

 

Via Inställningar|Tidinmatning gör man inställningar för 
tidinmatning. Man väljer om tiden ska skrivas in digitalt med 

siffror eller analogt med en urtavla. Man kan även ha en knapp för 
att växla till inmatning på ”det andra sättet”. 
Vid analog inmatning kan man välja om dygnet ska delas in i 
förmiddag/eftermiddag eller dag/natt. 
Inställningarna beskrivs nedan. 

5.9.1 Metod att ange tid 
Digital 

(med siffror) 

 

Analog 
(med urtavla) 

 

Digital med Analog 
knapp 

 

Analog med Digital 
knapp 

 

5.9.2 Analog dygnsindelning 
Man kan välja mellan följande alternativ: 

• fm och em. Standardmetoden för 12-timmarsklocka. 00:00-23:59 resp. 12:00-23:59. 
• dag och natt. Förenklad metod. 06:00-17:59 resp. 18:00-05:59. 

 

5.10 Klockvy 

 

Via Inställningar|Klockvy anpassar man 
Klockvyn: 

Datum 
Digital klocka 

Analog klocka 
Del av dagen 
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Knapp för påminnelse var 15 minut (chimefunktion) 
Knappen  visas i knappraden. Se kapitel 4.10 Klockvy för beskrivning av 
funktionen. 

5.11 Månadsvy 

 

Via Inställningar|Månadsvy anger man om återkommande 
aktiviteter ska indikeras med små svarta fyrkanter varje dag de 
förekommer. 
Om man har många återkommande aktiviteter är det 
rekommenderat att inte aktivera denna funktion. 

5.12 Veckovy 

 

Via Inställningar|Veckovy gör man följande inställningar för 
veckovyn: 
• Antal dagar i veckovyn. 7 dagar (måndag-söndag) eller 5 dagar 

(måndag-fredag). 
• Visning av aktivitet. ”Alltid tid” betyder att aktiviteten alltid visas 

med starttid, även om den har en bild.  
• Visa återkommande aktiviteter. Välj inte om du vill dölja 

återkommande aktiviteter i Veckovyn. 

Visa Timvy-knapp. Växla till Timvy genom att trycka på . 
Det innebär att man kan se ledig/upptagen tid istället för 
planerade aktiviteter. 

5.13 Starta timer 

 

Via Inställningar|Starta timer väljer man vilka vyer som ska visas 
i Starta timer (se 4.6 Starta timer): 
• Välj bastimer 
• Välj bild 
• Namnge timern 
Man väljer även hur timertiden ska fyllas i vyn ”Ange timertid”, se 
nedan. 
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5.13.1 Timertid 
Vyn ”Ange timertid” kan fyllas i på tre 
sätt: 

• 1–99 minuter. Max 2 siffror. 
• 1–999 minuter. Max 3 siffror. 
• Timmar och minuter. Max 4 siffror, 

där de två till vänster är timmar och 
de två till höger är minuter. 

 

  
 

5.14 Basaktiviteter 

 

Via Inställningar|Kalender|Basaktiviteter hanterar man 
basaktiviteter och mappar att sortera dem i. Detta kan också göras 
via myAbilia. 
Tryck på knapparna överst för att skapa, ändra och ta bort 
basaktiviteter eller mappar: 

 Ny-knapp. Välj om du vill skapa en ny basaktivitet eller en ny 
mapp. 

 Ändra-knapp. Markera först vad som ska ändras. 

 Ta bort-knapp.  Markera först vad som ska tas bort.  

 

5.15 Bastimers 
Bastimers hanteras via Inställningar|Bastimers. Bastimers och mappar skapas och ändras 
på samma sätt som i 5.14 Basaktiviteter.  
 

5.16 Kategorier 

 

Via Inställningar|Kategorier anpassar man listan med kategorier 
genom att välja vilka som ska visas och vilka namn de ska ha. 

Markera en kategori och tryck på -knappen för att ändra 
namnet. Välj vilka kategorier som ska visas genom att bocka i 

deras kryssrutor. 

 knappen kommer fram när man markerar en kategori. Välj 
då Ändra eller Dölj/Visa. 
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5.17 Larmljud 
Via Inställningar|Larmljud ställer man in larmsignalen för HandiKalender. Funktionerna för 
Android och iOS skiljer sig åt. 

5.17.1 Larmljudinställningar i Android 

 

Man kan välja larmljud för Ej kvitterbara aktiviteter, Kvitterbara 
aktiviteter, Timers och Påminnelser. 

Välj larmljud i listan och testa det via Play-knappen . 
För Påminnelser kan man även välja Inget ljud och Vibration. 
Larmtiden, dvs den tid som larm och påminnelser ska ljuda/vibrera 
kan ställas på Signal, 15 sekunder, 30 sekunder, 1 minut, 2 minuter 
och 5 minuter. (”Signal” spelar upp ljudet en gång, eller max 5 
sekunder.) 

5.17.2 Larmljudinställningar i iOS 

 

På grund av begränsningar angående larm på iOS, har iOS-
appen färre inställningar än Android-appen. 

Alla aktiviteter har samma larmljud. 
Larmtiden, det vill säga hur länge larmet låter/vibrerar bestäms av 
vilket larm som är valt. Tiden för larmet står i parentes efter namnet 
på larmet. 
När man väljer larm i listan så kommer det att spelas upp (om inte 
enheten är inställd på ljudlöst). 

 

5.18 Larmvyn (Android) 

 

Via Inställningar|Larmvyn väljer man hur larmet ska fungera. 
 

• Fullskärm. Visar larmet på hela skärmen. 
• Notis: Visar larmet som en notis, beroende på inställningarna på 

enheten. Notiser kan också visas på en smartklocka. 
• Visa Snooze-knapp Visar snooze-knappen  i Larmvyn. När 

man trycker på snooze-knappen stängs Larmvyn och larmet flyttas 
fram 5 minuter. 
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5.19 Talstöd 

 

Via Inställningar|Talstöd|Talstöd-inställningar bestämmer man om 
och hur talstöd ska användas i tangentbordet och i menyer. 
Först måste en röst laddas ner till enheten (kräver Wi-Fi). Se 
tillgängliga röster i listan. Efter det kan talstödet anpassas: 

• Visa Talstöd-knapp. Talstöd-knappen  visas i olika vyer. 
• Uppläsning av ord vid mellanslag. Orden läses upp medan man 

skriver dem, efter varje mellanslag. 
• Talhastighet. Ändra talhastigheten genom att justera skalan. 

5.20 Loggar (Android) 
Via Inställningar|Loggar kan man hantera loggfiler. Loggfiler skapas i bakgrunden 
och används främst vid felsökning. 

Loggfilerna sparas automatiskt till enhetsminnet där de ligger oåtkomliga. 
När man väljer Ladda upp till server laddas loggfilerna upp till Abilias supportserver via 
mobilnätet eller Wi-Fi. Tryck på knappen Ladda upp för att starta. 

5.21 Om HandiKalender (Android) 
I Inställningar|Om HandiKalender, visas bland annat programversion och enhetens 
ID. Här finns även licensnyckeln och licensens slutdatum. 

5.22 Logga ut 
Via Inställningar|Logga ut loggar man ut från HandiKalender. När man loggar ut försvinner 
all HandiKalender-data från enheten, men sparas på användarens myAbilia-konto. Nästa 
gång man startar HandiKalender visas inloggningsvyn för HandiKalender och man kan logga 
in igen. 
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6. HandiKalendar på Apple Watch (iOS) 

 
Gäller bara för iOS 

6.1 Funktion 
HandiKalender har följande funktionalitet när den är installerad på Apple Watch: 

• Bildstöd i kalendern 
• Lista med dagens aktiviteter 
• Aktivitetsvy med visuellt tidsstöd (kvartursprincipen) 
• Anpassad larmvy. 

Man kan kvittera en aktivitet från klockan. Kopplade funktioner, som till exempel checklista, 
visas inte i klockan. 

Funktionaliteten i klockan följer Apples riktlinjer: Klockan ska komplettera telefonen, inte 
efterlikna den. Fokus ska vara på de funktioner som användaren behöver mest, i situationer 
när telefonen inte är tillgänglig.  

6.2 Larm på Apple Watch 
OBS: Apple Watch måste vara ansluten till iPhone för att kunna visa larm. 

• Larmet (ljud/vibration) kommer på klockan när man inte använder telefonen (skärmen 
är släckt). 

• Om man bekräftar notisen på klockan bekräftas den också på telefonen. 

6.3 Installation 
Nedladdning av HandiKalender till Apple Watch görs via appen Watch i telefonen: 

• Notiser. Välj HandiKalender och välj att ”Spegla iPhone-notiser”. 
• HandiKalender. Välj att ”Visa app på Apple Watch”. 
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7. Grundinställning 
När HandiKalender startas för första gången används en grundinställning. Detta för att ge 
rimliga utgångslägen inför den individanpassning som alltid bör ske. Nedan beskrivs vad 
grundinställningen innebär. 
Kalender Vald 

Kodskydd  Kod  0353 
 Kodskydda inställning   

Kalendervy Startvy  Tidspelarvy X 
  Listvy  
  Veckovy  
  Månadsvy  
  Visa snabbval i kalendervyn X 

 Zoom  Liten X 
  Stor  
 Bläddra dagar bakåt samma dag  X 
 Bläddra dagar framåt Ej tillåtet  
  Max 6 dagar  
  Obegränsat X 
 Bläddra dagar bakåt  X 
 Visa digital tid för aktiviteten  X 
 Visa text för aktiviteten  X 

 Visa kvartursprickar   X 
Aktivitetsvy Visa/Dölj i knappraden Ta bort-knapp X 
  Ändra-knapp X 
  Ange larm-knapp X 

 Visa/Dölj kvartsursvisning Kvartursvisning  X 
  Sista kvarten som 5 prickar X 
  Digital nedräkning X 
Lägga in aktivitet Passerad starttid Tillåt passerad starttid X 
 Förvalt larm Larm +vibration X 
  Larm  
  Vibration  
  Tyst larm  
  Inget larm  
  Larm endast vid starttid  
 Förvalda påminnelser 5 minuter  
  15 minuter  
  30 minuter  
  1 timme  
  2 timmar  
  1 dag  
 Lägg in aktivitet via Ändravyn Vald X 
  Välj typ av aktivitet X 
  Basaktivitet-knapp X 
 Lägg in aktivitet via sekvens Vald  
  Välj datum X 
  Välj typ av aktivitet  
  Välj basaktivitet X 
  Välj bild X 
  Namnge aktiviteten X 
  Info-meny X 
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  Ta bort efteråt X 
  Ange kvitterbarhet och larm X 
  Välj kategori X 
  Tillgänglig för X 
  Ange påminnelse X 
  Ange tidslängd  
  Ange sluttid X 
Ändravyn Visa/Dölj Datum X 
  Namn X 
  Starttid X 
  Sluttid X 
  Varaktighet  
  Heldag X 
  Kvittering X 
  Ange larm X 
  Bild X 
  Info-menyn X 
  Påminnelse X 
  Ta bort efteråt X 
  Kategorier X 
  Tillgänglig för X 
Info-menyn Visa/Dölj Timer X 
  Bild X 
  Röst anteckningar X 
  Anteckningar X 
  Checklista X 
  Länk  
  Adress  
  Kontakt  
  Telefon  
  SMS  
Kalendermenyn Visa/Dölj Lägga in aktivitet X 

  Månadsvy  X 

  Veckovy  X 
  Starta timer X 
  Klocka X 
  Sök aktivitet X 
  Basaktiviteter X 
  Bastimers X 
Visning av tid Månadssymbol Handisymbol  
  Pictogram  
  Veckonummer X 

  
Varken symbol eller 
veckonummer  

 Knapp i datumfältet Lägg till aktivitet X 
  Analog klocka  
 Visa veckodagsfärger  X 
 Visa helgdagar  X 

Tidinmatning  Metod att ange tid Digital (med siffror) X 
  Analog (med urtavla)  
  Digital med Analog-knapp  
  Analog med Digital-knapp  
 Analog dygnsindelning f.m. och e.m. X 



46 

  dag och natt  
Klockvy Visa/Dölj Datum X 
  Tid på dygnet X 

  
Knapp för påminnelse varje kvart 

 
 

 Klocka Analog X 
  Digital  
  Både analog och digital  

Månadsvy Visa/Dölj 
Markering för återkommande 
aktiviteter X 

Veckovy Antal dagar i veckovyn 7 dagar X 
  5 dagar  
 Visning av aktivitet Alltid tid  
  Bild X 
 Visa/Dölj Återkommande aktiviteter X 
  Timvy-knapp  
Starta timer Välj bastimer  X 
 Välj bild  X 
 Namnge timern  X 
 Timertid 1–99 minuter X 
  1–999 minuter  
  Timmar och minuter  
Kategorier Blå  X 
 Lila  X 
 Röd  X 
 Orange  X 
 Grön  X 
 Turkos  X 
Larmljud  Ej kvitterbara aktiviteter Telefon 
  Kvitterbara aktiviteter Telefon 
  Timers Telefon 
  Påminnelser Inget ljud 
  Vibration vid påminnelse X 
  Larmtid 30sek 

Larmvyn  Visa/Dölj Snooze-knapp X 
 Larmtyp Fullskärm X 
  Notis  
Talstöd-inställningar På/Av  På 
 Talstöd-knapp (i textfältet)  X 
 Uppläsning av ord vid mellanslag   
 Talhastighet  medium 
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8. Teknisk information 
8.1 Medföljande artiklar 
Art. 
Nr 

Namn Beskrivning Antal 

 Värdebevis  Med licensnyckel  1 st. 
 Bruksanvisningar Starta upp HandiKalender, Handbok 

HandiKalender 
2 st. 

 

8.2 Tekniska data 
Kompatibla system Alla Android-enheter (Android). 

 
iPhone, iPad och iPod Touch, inkluderad en app 
för Apple Watch (iOS). 
 

Operativsystem Android version 5.0 eller senare. 
iOS version 10.0 eller senare. 
 

Webbläsare Alla webbläsare (myAbilia). 
För Internet Explorer krävs version 11. 
 

 
 

Vi hjälper dig! 
E-post: service@abilia.se  
Telefon: 08-59 46 94 00 
Måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 08.00-13.00  
Skanna QR-koden med din mobilkamera för att hitta 
de senaste manualerna. 

mailto:service@abilia.se


 

 

 
 
 
 

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige 
Telefon +46 (0)8-594 694 00  |  info@abilia.se  |  www.abilia.se 
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