Få stöd med struktur och rutiner
Handi One

ART NR: 706470

Handi One är en handdator för dig som behöver hjälp
med tid och planering.
Kanske missar du viktiga saker för att du glömmer bort
vad du ska göra eller för att du är upptagen med något
annat. Ibland kanske du planerar för mycket eller för lite,
för att du missbedömer tidsåtgången. Du kan tycka att det
är svårt att använda en vanlig klocka eller ansträngande att
läsa. Om du känner igen beskrivningarna kan Handi One
hjälpa dig att göra livet lite enklare.
Handi One har anpassats så att bara Handifunktioner kan
användas. Telefoni, SMS, surf och andra funktioner är borttagna för att göra den enkel att använda.

TYDLIG ÖVERSIKT
Med kalenderfunktionen i Handi One får du
översikt över din dag, vecka och månad.
Tidpelaren med ljuspunkter ger dig en tydlig
bild över hur mycket av dagen som passerat
och hur mycket det är kvar.
Du kan koppla en checklista till dina aktiviteter,
till exempel vad du ska ta med till skolan eller
träningen så att du kan vara säker på att du
inte glömt något. Du kan också göra dina
aktiviteter kvitterbara, vilket blir ett minnesstöd för dig, men även en trygghet för både
dig och dina anhöriga då ni kan se om dina
aktiviteter genomfördes, till exempel om du
tagit din medicin.

Prisräknaren

Album

HÅLLA REDA PÅ PENGARNA
Ibland kan det vara svårt att hålla koll på
pengarna när man är och handlar. Prisräknaren
visar tydligt vilka sedlar och mynt du kan
använda, hur många av varje du behöver och
räknar ut summan åt dig, direkt i affären. Du
får svar på frågor som: ”Har jag tillräckligt med
pengar med mig?” och ”Hur mycket ska jag få
tillbaka?”
EGNA STEG-FÖR-STEG INSTRUKTIONER
Med hjälp av funktionen Album kan du skapa
egna steg-för-steg instruktioner med bild, text
och talstöd som hjälper dig med dagliga rutiner.
Du kan även använda Album som en dagbok.

Kalendervyn med tidpelare

Checklista

ÖVRIGA FUNKTIONER

HJÄLP OCH STÖD PÅ DISTANS

Förutom ovanstående funktioner finns även
Anteckningar, Formulär och Formulärsvar,
Kontakter, Krisplan, Kamera, Röstanteckningar,
Snabbinställningar och Spelaren.
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myAbilia är en webbtjänst som gör det möjligt
att hantera din Handi One från datorn. Du kan
göra det själv men också få hjälp från utvalda
stödpersoner. Från myAbilia kan ni, tillsammans
eller var och en för sig, hantera kalender, bilder
och checklistor. Ni kan även göra mallar för
aktiviteter och timers så att det blir ännu
enklare och snabbare att lägga in dem direkt
i din Handi One. Ett konto i myAbilia ingår i
Handi One.

HANDI ONE LEVERERAS MED:
Skyddsfodral med pekpenna, laddare micro-USB,
headset, torkduk, handbok för Handi One,
Funktionsbeskrivning för Kalender och även en
Anpassningsguide.

PRODUKT

ART NR

TEKNISK INFORMATION

Handi One

706470

Mått (H x B x D)
Vikt
Skärmstorlek

5 tum

TILLBEHÖR

ART NR

146 x 73 x 10 mm

Skyddsskal

706480

159 g

Licensförlängning

706362
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