
Hurtigguide HandiKalender

Trinn-for-trinn hvordan man legger inn, endrer
og sletter aktiviteter.

NO 8.0



Standardaktivitet = forhåndsdefinert aktivitet 
som gjør det enklere å legge inn dine egne
Gir også forslag til aktiviteter og kan derfor 
være aktiverende og motiverende

Viktige konsepter

Koblet sjekkliste = oppgaver eller 
”delmomenter” som tilhører en aktivitet

I startoppsettet inngår eksempler på standardaktiviteter. Lag 
dine egne direkte i HandiKalender eller via myAbilia. 



1. Trykk på      .
2. Trykk på En gang. Endrevinduet vises nå.
3. For å velge en ferdig standardaktivitet, trykk på       .

Listen over standardaktiviteter vises. 

Legge inn aktivitet
Side 1 (5)

Endrevinduet (iOS)



Legge inn aktivitet
4. Velg bilde (frivillig).
5. Skriv inn navn.
6. Velg dato.
7. Angi starttid (sluttid er frivillig) eller hele dagen.

Side 2 (5)

Endrevinduet (iOS)

Bruk bilder fra
arkivet eller 
egne bilder

Trykk på Ferdig for å lagre aktiviteten eller fortsett å legge inn mer informasjon



Legge inn aktivitet
8. Trykk på       for å velge hvilken alarm aktiviteten skal ha.

Side 3 (5)

På iOS må enheten stilles
som nedenfor for at 
Alarm skal fungere:
• Varslinger fra

HandiKalender skal 
ha lyd

• Sideknappen skal 
ikke settes til
”lydløs”

• ”Ikke forstyrr” skal 
ikke aktiveres

Vibrasjon skal være slått 
på i enhetsinnstillingene. 
(iPad har ingen 
vibrasjonsfunksjon.)

HandiKalender på iOS HandiKalender på Android

På Android fungerer 
alarmer og 
vibrasjoner i henhold 
til valgene du tar, 
uavhengig av 
enhetsinnstillinger

Endrevinduet (iOS)

Trykk på Ferdig for å lagre aktiviteten eller fortsett å legge inn mer informasjon



Legga inn aktivitet
9. Velg Slett etterpå (frivillig).
10. Velg Kvittering (frivillig).
11. For å bli påminnet før aktiviteten begynner, trykk        og velg en eller 

flere påminnelser.

Side 4 (5)

Endrevinduet (iOS)

Hvis ”Kvittering” er valgt: 
Man huker av at aktiviteten er 
gjort og ser det tydelig i 
kalenderen.

Hvis ”Slett etterpå” er valgt: 
Aktiviteten vil forsvinne fra
kalenderen dagen etter.

Overkurs

Velg hvor langt før 
aktiviteten begynner en 

påminnelse skal komme.

Trykk på Ferdig for å lagre aktiviteten eller fortsett å legge inn mer informasjon



Koble sjekkliste til aktiviteten
12. Trykk på      .
13. Velg Sjekkliste i Info-Menyen.
14. Velg å opprette en ny sjekkliste eller bruk en eksisterende.

Legg inn én oppgave av gangen, med tekst og bilde om ønskelig.

Sida 5 (5)

Overkurs

Endrevinduet (iOS)
Koble funktion til aktivitet
• Notat: viser tekst
• Sjekkliste: viser f.eks handleliste
• Talemelding: spiller av innspilt 

melding
• Timer: viser timer som er startet 

fra aktiviteten
• Bilde: viser et bilde

Trykk på Ferdig for å lagre aktiviteten



Endre eller slette en aktivitet

Trykk på aktiviteten 
i kalenderen.

Trykk her for å 
slette aktiviteten

Trykk her for å endre
aktiviteten, så åpnes 
Endrevinduet

Endrevinduet (iOS)


