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Sikkerhedsforanstaltninger 
 
Af hensyn til din egen sikkerhed og for at beskytte QBraille XL mod skader, 
bør du Læse og overholde de følgende sikkerhedsforanstaltninger. 
 
1. Indgangsspændingen til opladeren er 100V - 240V, og outputtet er DC 

5V / 2A. 

2. Når du bruger QBraille XL med batteriet for første gang, vises status for 
batteriet måske ikke nøjagtigt. for at sikre korrekt visning af batteristatus 
skal du tænde for QBraille XL og oplade enheden via opladeren i mere 
end fire og en halv time, eller oplad QBraille XL via USB-kablet i mere 
end ti og en halv time.  
 

3. Din QBraille XL skal håndteres med forsigtighed. QBraille XL er en 
meget følsom maskine. Sørg for at håndtere enheden på en ordentlig 
måde. QBraille XL er også meget følsomme over for støv. Vær 
omhyggelig med at holde QBraille XL borte fra støvede omgivelser. 
 

4. Braille-cellerne er særligt følsomme, og komplicerede. Hvis nogle af 
Braille-cellerne ikke fungerer på grund af støv eller anden årsag, skal du 
kontakte vores servicecenter eller den forhandler, hvor du købt QBraille 
XL for hjælp. 
 

5. Hvis du efterlader din QBraille XL længe i et lukket rum med høj 
temperatur, f.eks. en bil på en varm sommerdag, kan batteriet gå i 
stykker, eller der kan gå ild i det. Hold din QBraille XL væk fra sådanne 
miljøer. 
 

6. Skil ikke selv din QBraille XL ad. Lad heller ikke andre, som ikke er 
autoriseret af HIMS, skille QBraille XL ad. Hvis en ikke-kvalificeret 
person åbner enheden kan der opstå alvorlige skader på QBraille XL. 
Hvis en uautoriseret person skiller QBraille XL ad, vil garantien blive 
annulleret, og enheden vil blive udelukket fra enhver gratis 
vedligeholdelse. Hvis enheden bliver skadet af væske eller af ydre 



  

  

påvirkning,kan det også medføre, at enheden bliver udelukket fra gratis 
vedligeholdelse, selv hvis skaden sker inden for garantiperioden. 

 
7. Tak, fordi du bruger QBraille XL. Vi værdsætter alle kommentarer eller 

forslag, du har til vores produkt. Hvis du har klager eller forslag, bedes 
du skrive dine kommentarer på vores hjemmeside. Vi vil forbedre vores 
produkt, baseret på dine kommentarer og forslag.  

 
8. Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for 

en klasse B digital enhed, i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse 
grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod generende 
forstyrrelser i installationer i boligområder. 

 
Driften er underlagt følgende to betingelser. 

1) Denne enhed kan ikke forårsage skadelig interferens, og 
2) Denne enhed skal kunne acceptere enhver interferens, herunder 

interferens, der kan forårsage uønsket drift. 
 
Dette udstyr kan generere, bruge og udstråle radiobølger, og hvis det 
ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, 
kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er 
dog ingen garanti for, at forstyrrelser ikke kan forekomme i en given 
installation.  
 
Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio eller tv-
modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke enheden, 
opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forstyrrelserne ved hjælp af 
en eller flere af følgende foranstaltninger: 
- Vende eller flytte modtageantennen. 
- Øge afstanden mellem udstyret og modtageren. 
- Sætte udstyrets netledning i en stikkontakt på et andet kredsløb, end 
det, modtageren er tilsluttet. 
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for at få hjælp. 
 



  

  

 
VIGTIGT: 
FCC RF strålingserklæring: 
Dette udstyr er i overensstemmelse med FCC RF stråling 
eksponeringsværdier for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal 
installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem 
antennen og din krop. Dette udstyr må ikke placeres sammen eller 
fungere sammen med nogen anden antenne eller sender. 

 
 



  

  

Meddelelse 
 

 Denne brugervejledning og de tilhørende produkter er beskyttet af loven 
om ophavsret 

 Microsoft Windows og Windows-logoet er registrerede varemærker eller 
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i De Forenede Stater og 
andre lande. 
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1. Kom godt i gang 
 

1.1 Hvad er QBraille XL?  
 

QBraille XL er et 40-cellers Braille-display, udviklet og produceret af 
SELVAS Healthcare til brug for blinde og svagsynede. Med det enestående 
nye hybridtastatur får du mulighed for nem og hurtig indtastning i 
punktskrift. Samtidig kan du bruge alle de intuitive og gængse QWERTY-
tastaturkommandoer sammen med både computere, mobiltelefoner og 
tablets. Med QBraille XL kan du gøre følgende: 
 

1) Bruge QBraille XL 40 som et Braille-display til din Windows, Mac, IOS 
eller Android skærmlæser. Tastaturet i Perkins-stil, rulle- og 
navigationstaster, og  de almindelige QWERTY-ændrings- og 
funktionstaster giver en behagelig skrivning af Braille kombineret med 
den intuitive funktionalitet fra et computertastatur. 

2) Brug den indbyggede Notesblok til at oprette og redigere Braille- og 
tekstdokumenter , eller læse dokumenter på farten i formaterne brf, 
rtf, doc, docx og pdf. 

3) Du kan læse både undervisningsmateriale og dine yndlingsromaner i 
tekstbaseret DAISY. 

4) Udnytte flere indbyggede hjælpeprogrammer, herunder 
planlægningskalender, Lommeregner, alarm, stopur og nedtællings-
ur. 

 
 

1.2 Pakkens indhold 
Kassen til din QBraille XL skal indeholde følgende: 
1) QBraille XL  
2) Oplader 
3) USB C-kabel 
4) Bæretaske 
5) "Kom godt i gang"-manual i punktskrift 

 
 

1.3 Hardware-specifikationer  
1) Operativsystem: Windows CE 6.0 



  

  

2) RAM: 256 MB 
3) CPU: Samsung S5PV210 
4) Batteri: Lithium polymer genopladeligt batteri 
5) Brugstid på en opladning: omkring 20 timer 
Tastatur: 9 tasters Perkins-style Braille-tastatur, QWERTY-ændrings- og 
funktionstaster placeret som på et standardtastatur, 4 rulletaster, 40 
markørflyttetaster. 
7) Yderligere knapper: Tænd/sluk-knap, knap til hård nulstilling. 
8) Braille-display: 40 opdaterbare Braille-celler 
9) Bluetooth: Ver.2.1+EDR 
10) Interface: 1 USB-C, 1 SD. 
11) Lyd: Mono-højttaler 
12) Størrelse: 31 cm x 11.9 cm x 1.8 cm 

 

1.4 Fysisk gennemgang 
 

For at få mest muligt ud af din QBraille XL er det vigtigt at blive bekendt 
med knapperne på QBraille XL og deres funktioner. Dette afsnit beskriver 
det fysiske udseende af QBraille XL. Placer QBraille XL på en bordplade 
med punktdisplayet vendt mod dig selv. Den har form som en lang, flad 
rektangulær kasse. Dette afsnit i manualen beskriver hver side af QBraille 
XL og den grundlæggende funktion af hver knap.  

 

 
 
 
 
 

1.4.1 Oversiden 
 

Oversiden af enheden indeholder tastaturet og Braille-displayet. Langs 
forkanten af oversiden er der 40 opdaterbare Braille-celler. Lige over 
Braille-displayet er der 40 små, ovale knapper, der svarer til hver af de 40 
Braille-celler. Disse knapper kaldes markørflyttetaster. Hver femte 
markørflyttetast er markeret med en prik for at lette orienteringen. Når du 



  

  

redigerer dokumenter, kan du bruge disse taster til at flytte markøren hen til 
den tilsvarende Braille-celle. Når du bruger QBraille sammen med en 
skærmlæser, f.eks. VoiceOver eller BrailleBack, kan du bruge 
markørflyttetasterne til at vælge emnet ved markøren. 
 
For hver ende af Braille-displayet er der to knapper. Dette er Rul-op og -
ned-tasterne. Rul-tasterne bruges til at rulle Braille-displayet gennem 
menuer, felter, lister eller tekst. Du kan bruge Rul-tasterne til at flytte en 
display-længde eller en linje op eller ned.  
 
Den største del af oversiden er optaget af det specielle hybridtastatur.  
I midten af tastaturet findes det traditionelle Braille-tastatur med punkterne 
1-6, Mellemrum, Backspace/punkt 7 og Enter/punkt 8. På samme række 
som mellemrumstasten findes en række ændringstaster. De er placeret på 
samme måde som på et almindeligt QWERTY-tastatur. Fra venstre mod 
højre findes Control, Function, Windows, Alt, Mellemrum, Alt, Applications, 
og Control. Når du bruger en Mac- eller iOS-enhed, fungerer tasterne i den 
nederste række, fra venstre mod højre, som Function, Control, Option, 
Command, Mellemrum, Command Option og Control.  
Over Braille-tastaturet, i den øverste række, finder du Escape-tasten øverst 
til venstre og funktionstasterne F1-F12 mod højre. Tasterne F4, F8 og F12 
er afmærket taktilt. Længst til højre er der en gruppe med seks taster 
arrangeret i to lodrette rækker med tre taster i hver. Disse taster svarer til 
standard-6-pack'en på et almindeligt QWERTY-tastatur. Den venstre 
kolonne fra øverst til nederst indeholder Insert, Home og End. Den højre 
kolonne indeholder Delete, Page-up og Page-down. Under disse taster er 
Pil-op, Pil-ned, Venstre- og Højre-pil. 
Længst til venstre, under Escape og F1, er der en anden gruppe med fem 
taster arrangeret i to kolonner. Neden under F1, til venstre for Backspace, 
oppefra og ned, findes Tab, Capslock og Shift. Neden under Escape er der 
to taster, som er specielle for QBraille.  
Lige under Escape findes Tilslutningstasten. Denne tast bruges i 
kombination med andre taster til at udføre forskellige funktioner, som har at 
gøre med forbindelse til andre enheder, herunder skift til en specifik 
forbindelse, information om den aktuelle forbindelse og adgang til listen 



  

  

over forbindelser. 
Under Tilslutningstasten finder du Mode-tasten. Med Mode-tasten kan du 
slå hybridtilstand til og fra. Tasten har også yderligere funktioner, når du 
bruger den sammen med andre taster. Se venligst i afsnittet om tilslutning 
for mere information om Mode- og tilslutningstasten. 
 
LED-lysene sidder over piletasterne i højre side. Den venstre lysdiode viser 
Bluetooth-status; Når Bluetooth er aktiveret, bliver denne lysdiode blå. 
Højre lysdiode angiver strøm-status. Når du oplader enheden, bliver 
lysdioden rød. Når QBraille XL er tændt, bliver lysdioden gul. Disse 
lysdioder hjælper en seende person med at kontrollere status for enheden, 
under arbejdet med kursister eller elever.  
 

1.4.2 Højre side 

 
Højre side indeholder 2 ting. Nær bagkanten sidder SD-kortlæseren. 
QBraille XL kan klare SD-kort med høj kapacitet, op til 32 GB. 
Nær forkanten af apparatet sidder USB C-porten. Du kan bruge denne port 
til at oplade QBraille XL eller forbinde apparatet til en computer som et 
USB-tastatur/punktdisplay. 

 

1.4.3 Venstre side  

 
Venstre side indeholder kun en enkelt knap. Det er en lille rektangulær 
knap, mærket med en lille prik, og den bruges til at tænde og slukke for 
QBraille XL.  
Tryk på Tænd/sluk-knappen i ca. et sekund for at tænde eller slukke for 
apparatet.  
Når apparatet er tændt, kan du igen trykke på Tænd/sluk-knappen i 
omkring et sekund for at slukke for apparatet. Hvis apparatet starter op 
efter en komplet nedlukning, så tryk og hold på tænd/sluk-knappen, indtil 
du hører et kort bip og mærker en vibration. "HIMS" bliver vist i punktskrift i 



  

  

flere sekunder. Lige før opstarten er færdig, bliver "HIMS QBrailleXL" 
kortvarigt vist i displayet, og derefter hører du opstartslyden, og du havner 
så i hovedmenuen med fokus på notesblokken. Generelt bruges 
Tænd/sluk-knappen på QBraille til at bringe apparatet ind og ud af en slags 
dvaletilstand, så den kan være klar øjeblikkelig, og så uret altid bliver ved 
med at gå. Hvis du vil slukke helt for QBraille, så tryk og hold på 
Tænd/sluk-knappen i mindst 3 sekunder. 
 
1.4.4 Bagsiden 
 
Bagsiden af QBraille XL indeholder en enkelt meget lille knap. Nær højre 
ende af bagsiden er et lille hul, der indeholder Nulstillingsknappen. Hård 
nulstilling bruges, Hvis apparatet ikke reagerer, som du forventer, eller hvis 
batteriet er helt fladt, og apparatet ikke genstarter, når du forbinder det til 
lysnettet. Du kan bruge en tandstikker eller spidsen af en papirclips til at 
trykke på nulstillings-knappen. Vær forsigtig, når du trykker på 
nulstillingsknappen. Hvis du ikke er forsigtig, og trykker alt for hårdt eller 
bruger en for spids genstand, kan du beskadige maskinen. 



  

  

2. Grundlæggende funktioner  
 

2.1 Tænd/sluk 
 

Første gang du tænder for apparatet, og derefter, hvis batteriet dør, eller 
hvis apparatet har været helt lukket ned, skal du trykke og holde på 
tænd/sluk-knappen i ca. tre sekunder for at starte apparatet. Du vil mærke 
en vibration, høre et kort lydsignal og se opstartsmeddelelser på 
punktdisplayet. Når opstarten er færdig, hører du opstartslyden, og du 
havner så i hovedmenuen med fokus på notesblokken. 
Når apparatet først er startet op, kan du trykke på tænd/sluk-knappen i ca. 
et sekund for at tænde eller slukke for apparatet.  
 

2.2 Navigering 
 
Brug følgende tastetryk til at navigere i menuer, lister og programmer på 
QBraille XL: 
1. Flytte til det næste emne i en menu eller liste:  
    Pil-ned eller Mellemrum-4 
2. Flytte til det forrige emne i en menu eller liste: 
    Pil-op eller Mellemrum-1 
3. Flyt til det første emne i en menu eller liste:  
    Home eller Mellemrum-1-3 
4. Flyt til det sidste emne i en menu eller liste:  
   End eller Mellemrum-4-6 
5. Gå til næste gruppe af 40 emner:  
    Side-ned eller Mellemrum-3-4-5 
6. Gå til forrige gruppe af 40 emner:  
    Side-op eller Mellemrum-1-2-6 
7. Start program:  
    Enter eller dobbelttryk på markørflyttetast 
8. Gå ned i undermappe:  
    Enter eller dobbelttryk på markørflyttetast 
9. Annuller: Esc-tasten eller Mellemrum-e 



  

  

2.3 Ændrings- og funktionstaster 
 

QBraille XL er udstyret med et specielt hybridtastatur, som kombinerer 
naturlig indtastning af punktskrift med standard QWERTY-betjening af din 
computer, smartphone eller tablet. Ændringstaster som Control, FN, Win, 
Alt, og Applications sidder som de plejer, på samme række som 
mellemrumstasten. Den øverste række af tastaturet indeholder Escape og 
de 12 funktionstaster, fuldstændigt som et almindeligt QWERTY-tastatur. 
Tab, Capslock, Shift, Insert og Delete, Home og End, Side-op og Side-ned 
og de fire piletaster sidder også på samme måde, som de gør på et 
almindeligt QWERTY-tastatur.  
Således kan du skrive punktskrift, uden at du behøver at huske på alle de 
underlige og specielle skærmlæserkommandoer, som ellers er nødvendige 
for at navigere rundt i Windows og andre operativsystemer. Hvis du f.eks. 
vil lukke et Windows-program, trykker du blot Alt-F4. Hvis du vil minimere 
alle programmer og gå til skrivebordet, trykker du Windows-m, ligesom du 
ville gøre det på et almindeligt QWERTY-tastatur.  
 
 Bemærk: Du kan ikke have flere programmer åbne ad gangen på 

QBraille XL. Der er således ingen genvejstast til at åbne 
hovedmenuen fra et program. Du skal afslutte det aktuelle program 
og vende tilbage til hovedmenuen, før du åbner et andet program.  

 
 

2.4 Brug af menuer 
 

Hovedmenuen på QBraille XL består af følgende 6 menupunkter: 
1. Notesblok 
2. Forbindelser 
3. DAISY-læser 
4. Programmer 
5. Indstillinger 
6. Oplysninger 

 

Du kan navigere i hovedmenuen eller enhver anden menu ved hjælp af 



  

  

navigations-kommandoerne fra forrige afsnit. Du kan også trykke på 
menupunktets genvejstast, mange gange det første bogstav i navnet, til 
hurtigt at springe til og udføre menupunktet. Ofte kan menupunkter også 
udføres øjeblikkeligt med en hurtigtast, så du kan udføre den ønskede 
handling uden først at skulle åbne menuen. 
Når du får vist et menupunkt, bliver der vist flere ting, herunder navnet på 
menupunktet, genvejstasten, en hurtigtast, hvis en sådan findes, og om 
menupunktet er en undermenu eller åbner en dialogboks. 
 
1) Genvejstaster:  
Genvejstaster vises i parentes efter menupunktets navn, f.eks. åbn (o). 
Hvis du trykker på genvejstasten, kan du udføre menupunktet direkte fra et 
vilkårligt sted i menuen.  
 
2) Undermenuer:  
Når en menu indeholder en undermenu, bliver ordet "undermenu" vist efter 
menupunktet for at indikere, at et tryk på Enter åbner en ny menu. 
 
3) Dialogbokse:  
Når menupunktet åbner en dialog, bliver ordet "dialog" vist efter punktet for 
at indikere, at et tryk på Enter ved dette punkt åbner en dialog. 
 
4) Hurtigtaster: 
Hurtigtaster består almindeligvis af en ændringstast, såsom Enter (pkt. 8), 
Mellemrum" eller Backspace (pkt. 7), som skal trykkes samtidigt med et 
bogstav eller et punkt-kombination. Dette vises efter genvejstasten. 
 
 F.eks., hvis du er i Notesblok, og trykker på Mellemrum-m eller F2 og 
derefter trykker på Enter på Filer, vil du få vist "Ny (n) menu Ctrl-n". Ordet 
"Ny" er menupunktet. Du kan trykke på bogstavet n for at gå til Ny, når du 
har åbnet menuen Filer. Tryk på Ctrl-n for at få adgang til kommandoen Nyt 
dokument fra et vilkårligt sted i Notesblok. n er en genvejstast, og Ctrl-n er 
en hurtigtast. Det er vigtigt at bemærke, at nogle hurtigtast kommandoer er 
generelle, og således vil virke fra et hvilket som helst sted på maskinen, 
mens nogle hurtigtaster er specifikke for det enkelte program. 



  

  

 
 Bemærk: Hvis du er i en undermenu eller dialogboks, og QBraille XL 

slukker, vil undermenuen eller dialogboksen være lukket, når du 
tænder for maskinen igen. Du vender tilbage til der, hvor du var, da 
du åbnede menuen. 

 

2.5 Opladning og brug af batteriet 
 

Selvom QBraille XL advarer dig, når batteriniveauet er lavt, er det vigtigt at 
holde styr på batteristatus for ikke at miste data, som ikke er gemt, eller 
uventet Afbryd en Bluetooth-forbindelse. 
Hvis du vil kontrollere batteriets status, skal du trykke på Mellemrum-P (pkt. 
1-2-3-4). Apparatet viser følgende 2 oplysninger: 
1. Batteriets opladestatus 
2. Strømkilde (batteri eller USB) 
 
 Batteriets opladestatus repræsenterer den resterende batterikapacitet i 
procent. Strømkilden fortæller, om apparatet bruger batteri eller strøm fra 
USB. 
For at lukke dialogen Batteristatus skal du trykke på Escape-tasten. 
 
Når batteriniveauet falder til under 15%, vil QBraille  vise meddelelsen "lavt 
batteri" og foreslå, at du Tilslutter strømforsyning. Når batteriniveauet falder 
til under 5%, viser QBraille en advarsel om, at apparatet automatisk slukker 
om 3 minutter, hvis opladeren ikke bliver tilsluttet.  
 
 Bemærk: Hvis du er bekymret for, at miste dine indstillinger for 

Bluetooth-forbindelser, kan du aktivere indstillingen "Afbryd 
automatisk Bluetooth ved 10%" under Generelle indstillinger. Hvis 
denne indstilling er slået til, vil QBraille give dig en advarsel og 
afbryde forbindelsen til Bluetooth-enheder, når batteriniveauet falder 
til under 10%. 

 



  

  

2.6 Nulstilling og hård nulstilling 
 
Hvis QBraille XL ikke reagerer på tastetryk eller kommandoer, kan det 
være nødvendigt at nulstille apparatet.  
Du kan bruge en tandstikker eller spidsen af en papirclips til at trykke på 
nulstillingsknappen. Vær forsigtig, når du trykker på nulstillingsknappen. 
Hvis du trykker alt for hårdt eller bruger en for spids genstand, kan du 
beskadige maskinen.  
Når du trykker på nulstillingsknappen, vil du mærke en lang vibration og 
derefter høre opstartslyden. Du kan også udføre en blød nulstilling af 
apparatet ved at holde Tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder for at slukke 
helt for apparatet og så en gang til for at tænde for apparatet.  
Hvis du ønsker at nulstille indstillingerne til fabriksstandarden, kan du bruge 
gendannelsesfunktionen i menuen Indstillinger, som bliver beskrevet 
senere i denne manual. Som et alternativ kan du placere fokus på 
menupunktet Information i hovedmenuen og så trykke Backspace-
Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4).  
*bemærk, at hvis du bruger en af disse metoder til at nulstille til 
fabriksindstillingerne, og du har et SD-kort siddende i apparatet, så vil dine 
indstillinger automatisk blive indlæst fra kortet, næste gang du genstarter. 
Hvis du for alvor vil nulstille til fabriksindstillingerne, så fjern SD-kortet, 
inden du går i gang. 
 

2.7 Indstil dato og tid 
 
Det er vigtigt for brugen af kalenderen og alarmfunktionerne, at dato og 
klokkeslæt er indstillet korrekt. Følg instruktionerne nedenfor for at indstille 
dato og klokkeslæt: 
 
1) Fra hovedmenuen, tryk på a for at åbne menuen programmer. Tryk på t 
for at åbne "Dato og tid". Tryk på Ctrl-s, eller tryk på Alt-tasten for at åbne 
menuen, og tryk Enter på "Indstil ur". 
 
2) Angiv klokkeslættet som TTMM ved hjælp af normale 



  

  

tekstredigeringskommandoer. Du kan også bruge følgende 
navigationstaster til at ændre klokkeslættet. 
Pil-op/ned: Ændre tiden 
Venstre/Højre-pil: Ændring af timer eller minutter 
 
3) Tryk på Enter eller Højre-pil for at komme til redigering af dato.  
 
4) Skriv måned, dag og år som mmddåååå. F.eks. 01252018 (25. januar 
2018), eller du kan ændre datoen ved hjælp af følgende kommandoer:  
Pil-op/ned: ændre værdien 
Venstre/Højre-pil: Ændre måned, dag eller år 
 
5) Tryk på ENTER for at gemme dine indstillinger. 

 
 

2.8 Brug af hjælpemenuen 
 
Du kan få adgang til kontekstspecifik hjælp overalt på enheden ved at 
trykke på Mellemrum-h. Hvis du bruger Hjælp-kommandoen, får du vist en 
liste over genvejstaster, der hører til det program, der aktuelt er åbent. 
 
Flyt mellem emnerne ved hjælp af Mellemrum-1 og Mellemrum-4. Du kan 
vælge et punkt eller en funktion ved at trykke Enter. Hvis du vælger en 
funktion, der ikke kan udføres i den aktuelle sammenhæng, hører duen 
advarselslyd og der udføres ingen handling.  

 
 
2.9 Test punktdisplayet 

 

Der kan være tidspunkter, hvor du ønsker at vedligeholde dit punktdisplay 
ved at "motionere" det eller teste det for at se, om alle punkter og taster 
virker korrekt. 
Du kan sætte apparatet i testtilstand ved at trykke Backspace-Mellemrum-
Enter-t (pkt. 2-3-4-5). QBraille begynder straks at hæve og sænke 
punkterne et ad gangen med en hastighed på 1 punkt i sekundet, startende 



  

  

med punkt 1 i celle 1 og sluttende med punkt 8 i celle 40. 
Du kan holde pause og genoptage testen ved at trykke på Mellemrum. 
Under pause kan du trykke på markørflyttetasten over hver celle for at 
hæve alle punkterne i den celle. Du kan også trykke på en hvilken som 
helst tast på apparatet, og dens funktion bliver vist på punkt. 
Når du er færdig med at bruge testtilstand, så tryk Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-
6) for at afslutte. 

 

2.10 Globale hurtigtaster 
 
Du kan bruge følgende hurtigtaster til at få oplysninger om din QBraille XL 
fra de fleste steder på enheden.    
 
  1) Kapacitet på SD-kort: Mellemrum-S  
      (Ikke tilgængelig i Information, Terminal-tilstand eller Generelle 
indstillinger)  
   2) Batteristatus: Mellemrum-P  
   3) Firmware-version: Mellemrum-F  
   4) Bluetooth-status: Mellemrum-B 
   5) Kontrollere dato og klokkeslæt: Mellemrum-T 
   6) Åbne globale indstillinger: Mellemrum-O 
   7) Åbne den indbyggede hjælp: Mellemrum-H 

 
Ovenstående genvejstaster er ikke tilgængelige, når du er i Information, 
Terminal til skærmlæser eller i menuen Indstillinger. Hjælp er ikke 
tilgængelig i en dialogboks.  

 



  

  

3. Notesblok 
 

3.1 Hvad er notesblokken?  
 
Notesblokken på QBraille XL kan bruges til at administrere, læse, oprette 
og redigere dokumenter uden forbindelse til en PC eller mobiltelefon. 
Notesblokken understøtter grundlæggende redigeringsfunktioner som at 
markere og manipulere tekst, søge, erstatte, bogmærkefunktioner, og du 
kan indsætte dato, klokkeslæt eller resultater fra lommeregneren. 
 
 Bemærk: Du kan ikke bruge programmet Notesblok på QBraille, Hvis 

et SD-kort ikke er sat i kortlæseren. Hvis du forsøger at åbne 
programmet uden et SD kort, vises meddelelsen "SD-kort ikke 
fundet", og Notesblok lukkes. 

 
I notesblokken kan du oprette og redigere filer i TXT- og Brl-format. Du kan 
også læse filer i RTF, DOC eller DOCX så vel som tekstbaserede .PDF-
filer.  

 
 

3.2 Start og afslutte 
 
Notesblok er det første punkt i hovedmenuen på QBraille XL. For at udføre 
programmet skal du navigere til det og tryk på Enter eller tryk to gange på 
en markørflyttetast. Du kan også trykke på genvejstasten, n (pkt. 1-3-4-5). 
 
For at afslutte Notesblok tryk Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6) eller Esc-tasten. 
Hvis du er ved at redigere et dokument, bliver du spurgt, om du vil gemme 
dokumentet. Hvis du vil gemme dokumentet, tryk “y (pkt. 1-3-4-5-6)” eller 
ændre svaret til “Ja” ved hjælp af Mellemrum eller Backspace og tryk 
“Enter”. Hvis du vil lukke Notesblok uden at gemme dokumentet, skal du 
trykke på n eller ændre svaret til Nej ved hjælp af Mellemrum eller 
Backspace og trykke på Enter. 

 
 



  

  

 
3.3 Strukturen i Notesblok 
 
Notesblok indeholder en fil-browser og et dokumentvindue. Når du åbner 
Notesblok, bliver du placeret i fil-browserens oversigt over filer og mapper 
på det SD-kort, som er indsat i QBraille XL. For at man bedre kan 
genkende mappenavnene, er de omgivet af anførselstegn. I listen over filer 
og mapper kan du udforske, oprette, klippe, kopiere, slette og omdøbe 
mapper eller filer. Mapper og filer er sorteret i alfabetisk rækkefølge og 
vises med navn, nummer og samlet antal emner.   
 
Brug følgende tastetryk til at navigere i filer og mapper i fil-browseren: 

1) Gå til forrige emne: Pil-op eller Mellemrum-1 
2) Gå til næste emne: Pil-ned eller Mellemrum-4 
3) Gå til første emne i den aktuelle liste: Home eller Mellemrum-1-3 
4) Gå til sidste emne i den aktuelle liste: End eller Mellemrum-4-6 
5) Gå ind i mappe eller åbn fil: Enter 
6) Flyt et niveau op i filstrukturen: Backspace 

Du kan også gå til en fil eller mappe ved at skrive det første bogstav i 
navnet på filen eller mappen.  
I fil-browseren kan du bruge menuen til at udføre flere forskellige fil- og 
administrationsopgaver. For at åbne menuen skal du trykke på Alt-tasten 
eller Mellemrum-m.  
 
Du kan bruge følgende tastetryk til at navigere i menuen i browseren eller 
dokumentvinduet: 

1) Gå til forrige menupunkt: Pil-op eller Mellemrum-1 
2) Gå til næste menupunkt: Pil-ned eller Mellemrum-4 
3) Gå et niveau tilbage i menustrukturen: Esc-tasten  
4) Gå ind i undermenu eller udfør menupunkt: Enter 
5) Luk menu: Esc-tasten 

Du kan også bruge den genvejstast, som er vist efter hvert menupunkt til 
straks at springe til og udføre menupunktet. 
Nedenfor vises de menupunkter, som er tilgængelige i fil-browser og 
dokument-vinduet: 

 



  

  

1) Fil-browser-menuen (tryk på Alt eller Mellemrum-1-3-4) ̈

: Åbn, Åbn som skrivebeskyttet, seneste dokument, kopier, Indsæt, 
klip, slet, ny mappe, ny fil, Omdøb, Søg, Vælg alle, oplysninger og 
Afslut 

 
2) Tilgængelige menupunkter i dokumentvinduet (tryk på Alt eller 

Mellemrum-1-3-4): 
: Fil-menu, Rediger-menu, Mærke-menu, Funktioner-menu, Indsæt-
menu 

 
3.4 Åbn dokumenter 

 

3.4.1 Opret et nyt dokument  

 
Flytte til den mappe, hvor du vil oprette dokumentet, og tryk på Ctrl-N eller 
brug "Ny fil" i menuen.  
Et nyt dokument med navnet "noname.brl/noname.txt" bliver oprettet, og 
markøren placeres på det. Tryk på Enter for at åbne og redigere 
dokumentet.  

 
3.4.2 Åbn dokument  

 
Hvis du vil åbne et dokument, skal du trykke på Ctrl-o. Naviger til den fil, du 
vil åbne i fillisten, og tryk på Enter. Hvis du ikke tidligere har åbnet 
dokumentet, bliver du placeret øverst i filen. Hvis du tidligere har åbnet 
dokumentet på QBraille XL, bliver du placeret på den position, hvor du var, 
da du sidst lukkede dokumentet. 

 
3.4.3 Åbn seneste dokument  

 
Med denne funktion kan du direkte åbne det sidste dokument, som du har 
læst eller redigeret på enheden. Hvis du vil åbne det seneste dokument, 
skal du trykke på Ctrl-p i fil-browseren. Du kan også åbne menuen med Alt-



  

  

tasten eller Mellemrum-1-3-4" og flytte til "Seneste dokument" ved hjælp af 
Pil-op/ned og trykke Enter. Det dokument, du sidst havde åbnet bliver 
indlæst automatisk. 

 
3.4.4 Åbn dokument i skrivebeskyttet tilstand  

 
Med denne funktion kan du åbne et dokument uden at skulle bekymre dig 
for utilsigtet redigering eller indsættelse af data i dokumentet, eftersom 
denne tilstand kun tillader dig at læse dokumentet.  
Hvis du vil åbne et dokument i skrivebeskyttet tilstand, skal du trykke på 
Ctrl-R (pkt. 1-2-3-5) fra fil-browseren. Den fil, du peger på, bliver åbnet i 
skrivebeskyttet tilstand, og du kan læse filen uden bekymring for, om du 
skulle komme til at ændre i den. 

 
3.5 Gem dokument 

 
1. Gem 
Hvis du ønsker at gemme det aktuelt åbne dokument uden at ændre 
filtypen eller omdøbe dokumentet, skal du trykke på Ctrl-s eller udføre Gem 
i menuen Filer fra dokumentvinduet.  

 
2. Gem som 
Hvis du vil gemme dokumentet under et andet filnavn, skal du trykke på Alt-
s eller udføre "Gem som" i menuen Filer fra dokumentvinduet. Du kan kun 
ændre filnavnet; Du kan ikke ændre filtypen. Skriv det nye filnavn i 
computer-Braille og tryk Enter.  
 
 Bemærk: Hvis du gemmer en RTF-, PDF-, DOC- eller DOCX-fil, 

bliver den automatisk gemt som en TXT-fil, eftersom QBraille XL ikke 
kan gemme filer i Word- eller RTF-format. 

 
3.6 Navigation i dokument 
 
Mens du læser eller redigerer et dokument, kan du navigere ved hjælp af 



  

  

markørflyttetasterne, punkttastaturet eller piletasterne. 
Brug de følgende taster til at navigere i et dokument: 

1) Rul en display-længde op: Rul-op-knap  
2) Rul en display-længde ned: Rul-ned-knap  
3) Gå til forrige linje: Mellemrum-1 eller Pil-op.  
4) Gå til næste linje: Mellemrum-4 eller Pil-ned.  
5) Gå til starten af linjen: Mellemrum-1-3 
6) Gå til slutningen af linjen: Mellemrum-4-6 
7) Gå til forrige afsnit: Mellemrum-2-3 eller Ctrl-Pil-op.  
8) Gå til næste afsnit: Mellemrum-5-6 eller Ctrl-Pil-ned.  
9) Gå til forrige side: Page-up eller Mellemrum-1-2-6. En side er 

defineret som 25 linjer. 
10) Gå til næste side: Page-down eller Mellemrum-3-4-5 (går 25 

linjer ned). 
11) Gå til starten af dokumentet: Mellemrum-1-2-3 eller Ctrl-Home 
12) Gå til slutningen af dokumentet: Mellemrum-4-5-6 eller Ctrl-end 

 
 

3.7 Redigering af dokumenter 
 

3.7.1 Vælg tekst  

 
Ved hjælp af kommandoen "Start markering" kan du vælge en bestemt del 
af teksten, som du vil redigere. Når du bruger kommandoen "Start 
markering", vises markøren som et blinkende grundtegn (pkt. 1-2-3-4-5-6-
7-8) for at angive, hvilken tekst, der vælges. 
For at markere tekst i et dokument, skal du først placere markøren på det 
sted, hvor du vil begynde at markere tekst. Tryk på Mellemrum-m eller Alt 
for at åbne menuen. Vælg derefter Rediger, og tryk på Enter på "Start 
markering". Du kan også aktivere denne kommando, mens du redigerer et 
dokument, ved at trykke på Ctrl-b. Slutningen af din markering er der, hvor 
du placerer markøren efter du har brugt kommandoen "Start markering". 

 
Kommandoen "Marker alt" markerer al tekst i et dokument. For at aktivere 



  

  

denne kommando, gå ind i redigerings-menuen som beskrevet ovenfor. 
Flytte til "Marker alt" ved at trykke på Mellemrum-4 gentagne gange, og tryk 
på Enter. Mens du redigerer et dokument, kan du trykke på Ctrl-a for at 
aktivere denne funktion. 

 
3.7.2 Kopier og Indsæt 

 
Hvis du vil kopiere den markerede tekst til Udklipsholderen, skal du trykke 
på Mellemrum-m eller Alt for at åbne menuen, og gå til "Rediger" ved at 
trykke på Mellemrum-4. Tryk på Enter for at åbne menuen "Rediger". Tryk 
på Mellemrum-4 for at flytte til Kopier og tryk på Enter. Mens du redigerer 
et dokument, kan du aktivere denne kommando ved at trykke på Ctrl-c. 
Hvis du vil indsætte den markerede tekst fra Udklipsholderen, tryk på 
Mellemrum-m (pkt. 1-3-4) eller Alt for at åbne menuen og tryk derefter 
Enter på "Rediger". Gå til Indsæt ved at trykke på Mellemrum-4 gentagne 
gange, og tryk på Enter. Mens du redigerer et dokument, kan du trykke på 
Ctrl-v (pkt. 1-2-3-6)" for at indsætte tekst fra Udklipsholderen ved 
markørens aktuelle position. 

 

3.7.3 Klip 

 
Hvis du vil klippe den markerede tekst til udklipsholderen, tryk Mellemrum-
m (pkt. 1-3-4) eller Alt for at åbne menuen, og tryk derefter Enter på 
"Rediger". Gå til Klip ved at trykke på Mellemrum-4 gentagne gange, og 
tryk på Enter. Mens du redigerer et dokument, kan du aktivere 
kommandoen “Klip” ved at trykke på Ctrl-x (pkt. 1-3-4-6). 
Forskellen mellem "Klip" og "Kopi" er, at hvis du udfører kommandoen 
"Klip", bliver den markerede tekst flyttet til Udklipsholder og fjernet fra 
dokumentet. Kommandoen "Kopier" kopierer blot markeringen til 
Udklipsholderen, og den markerede tekst forbliver i dokumentet. 

 



  

  

3.7.4 Slet 

 
For at slette et tegn, ord, linje eller en blok, skal du bruge genvejstasterne 
nedenfor:  

1) Slet foregående tegn: Backspace 
2) Slet det Aktuelle tegn: Alt-C (pkt. 1-3) 
3) Slet aktuelle ord: Alt-w (pkt. 2-4-5-6) 
4) Slet aktuel linje: Alt-L (pkt. 1-2-3) 
5) Slet blok: Mellemrum-D (pkt. 1-4-5) 
 

Kommandoen "Slet blok" er kun tilgængelig, når der er en blok af markeret 
tekst. Du kan også få adgang til denne kommando via Rediger-menuen.  
 
Hvis du vil slette den valgte blok, så tryk Mellemrum-m eller Alt for at åbne 
menuen, og tryk derefter på Enter på Rediger. Gå til "Slet" ved at trykke på 
Mellemrum-4 gentagne gange, og tryk på Enter.  

 
3.7.5 Fortryd 

 
Du kan fortryde den seneste handling, du har udført, så som Kopier, Klip, 
Indsæt eller "Slet". Hvis du vil fortryde den sidste kommando, så tryk 
Mellemrum-m eller Alt for at åbne menuen, og tryk derefter Enter på 
Rediger. Gå til "Fortryd" ved at trykke på Mellemrum-4 gentagne gange, og 
tryk på Enter. Mens du redigerer et dokument, kan du aktivere 
kommandoen "Fortryd" ved at trykke på Ctrl-z (pkt. 1-3-5-6). 

 
3.7.6 Indsæt dato og klokkeslæt 

 
Du kan indsætte dags dato eller det aktuelle klokkeslæt i dokumentet. Hvis 
du vil indsætte den aktuelle dato, så tryk Mellemrum-m (pkt. 1-3-4) eller Alt 
for at åbne menuen, og tryk derefter Enter på "Indsæt". Gå til "dato" ved at 
trykke på Mellemrum-4 gentagne gange, og tryk på Enter. Mens du 
redigerer et dokument, kan du aktivere denne kommando ved at trykke på 
"Indsæt-D (pkt. 1-4-5)". 



  

  

  
Hvis du vil indsætte det aktuelle klokkeslæt, så tryk Mellemrum-m eller Alt 
for at åbne menuen, og tryk derefter Enter på "Indsæt". Gå til Klokkeslæt 
ved at trykke på Mellemrum-4 gentagne gange, og tryk på enter. Mens du 
redigerer et dokument, kan du aktivere denne kommando ved at trykke på 
"Indsæt-T (pkt. 2-3-4-5)". 
 
Når du aktiverer én af disse funktioner, bliver dags dato eller det aktuelle 
klokkeslæt indsat i dokumentet ved markørens position.  

 
3.7.7 Indsætte beregning og resultat 

 
Med denne funktion kan du indsætte resultatet af en beregning i dit 
dokument ved markørens position. Tryk på Insert-r, og resultatet af det 
aktuelle matematiske udtryk beregnes og indsættes i dokumentet. Du kan 
også trykke Mellemrum-m eller Alt, og derefter trykke Enter på Indsæt. Gå 
til Beregn ved at trykke på Mellemrum-4 gentagne gange, og tryk på enter. 

*bemærk: Matematiske udtryk skal indtastes i computer-Braille.  
Nedenfor er de beregnings-operatorer, der kan bruges: 

1) Plus: pkt. 2-3-5-8 
2) Minus: Pkt. 3-6-8 
3) Gange: Pkt. 3-5 
4) Divideret med: Pkt. 3-4-8 
5) Procent: Pkt. 2-4-5-7-8 
6) Potens: Pkt. 1-2-3-4-8 
7) Decimalkomma: Pkt. 2 
8) Venstre parentes: Pkt. 2-3-6-8 
9) Højre parentes: Pkt. 3-5-6-8 

 
 

3.8 Søg og Erstat 
 

3.8.1 Søg  

 



  

  

Med søgefunktionen kan du søge efter tekst i et dokument. Når teksten er 
fundet bliver du placeret på den rigtige position i dokumentet. Hvis du vil 
udføre denne kommando, skal du trykke på Mellemrum-m eller Alt for at 
åbne menuen. Gå derefter til Funktioner ved at trykke på Mellemrum-4 og 
tryk så på Enter. Gå til "Søg" ved at trykke på Mellemrum-1 eller 
Mellemrum-4. Mens du redigerer et dokument, kan du aktivere 
kommandoen Søg ved at trykke på Ctrl-f.  
 
Når du udfører en søge-kommando, vises dialog Søg. Denne dialog består 
af felterne "Tekst der skal findes" og Søgeretning.  
 
1. Tekst, der skal findes 
Det første felt i søgedialogen er "Tekst der skal findes". I dette 
redigeringsfelt, kan du skrive den tekst, du ønsker at finde. Tryk på Enter 
for at søge efter teksten.  
 
2. Søgeretning 
Det næste Felt er Søgeretning (fremad/bagud). Standardretningen er 
fremad (F). Hvis du ønsker at søge i dokumentet fra den aktuelle 
markørposition til slutningen, så tast f (pkt. 1-2-4). Hvis du vil søge i 
dokumentet fra den aktuelle markørposition til starten, skal du trykke b. Du 
kan også trykke på markørflyttetasten over F eller B på Braille-displayet.  
 
Hvis der ikke er nogen søgeresultater, vises meddelelsen "ikke fundet", og 
du vender tilbage til din tidligere placering i dokumentet.  
 
Hvis du vil søge videre efter den samme tekst, skal du trykke Ctrl-Shift-f, 
Søg igen.  

 
3.8.2 Erstat  

 

Hvis du vil udføre denne kommando, skal du trykke på Mellemrum-m eller 
Alt for at åbne menuen. Gå derefter til Funktioner ved at trykke på 
Mellemrum-4 og tryk så på Enter. Gå til Erstat med Mellemrum-4 og tryk på 
Enter. Mens du redigerer et dokument, kan du aktivere denne funktion ved 



  

  

at trykke på Ctrl-r (pkt. 1-2-3-5). 
"Erstat" åbner en dialog, der består af følgende felter: "Tekst der skal 
findes", og "Erstat med".  
 
1. Tekst, der skal findes 
Skriv den tekst, du vil erstatte i dette felt og tryk Enter.  
 
2. Erstat med 
Skriv erstatningsteksten i dette redigeringsfelt og tryk Enter.  
 
Hvis søgningen giver resultater, bliver du spurgt, om du vil erstatte. Én 
gang eller alle". Hvis du vil erstatte én gang, skal du trykke på O (pkt. 1-3-
5). Hvis du vil erstatte alle forekomster af den fundne tekst, skal du trykke 
på en (pkt. 1), eller du kan trykke på en markørflyttetast over den ønskede 
indstilling. 
 
 Bemærk: funktionen "Erstat" er kun tilgængelig i fremadgående 

retning. 

 
3.9 Mærke 

 
3.9.1 Indsæt mærke  

 
Kommandoen "Indsæt mærke" markerer en position i dokumentet, som du 
vil vende tilbage til senere. Du kan angive op til 26 mærker i et dokument 
på QBraille XL, defineret ved bogstaverne a-z. Hvis du vil udføre denne 
kommando, skal du flytte markøren til det sted, hvor du vil sætte et mærke, 
og åbne menuen. Gå derefter til Funktioner og tryk på Enter. Gå til Indsæt 
mærke ved at trykke på Mellemrum-4, og tryk på Enter. Mens du redigerer 
et dokument, kan du trykke på Ctrl-m for at aktivere denne kommando. 
 
Når mærket er indsat korrekt, vises "mærke (a-z) indsat". Mærker bliver 
automatisk navngivet fra a til z i den rækkefølge, hvori du opretter dem. 



  

  

 
3.9.2 Gå til mærke  

 
Kommandoen "Gå til mærke" springer til et mærke, der tidligere er blevet 
oprettet. Hvis du vil udføre denne kommando, skal du trykke på 
Mellemrum-m eller Alt for at åbne menuen. Gå derefter til Funktioner ved at 
trykke på Mellemrum-4 og tryk så på Enter. Gå til "Gå til mærke" ved at 
trykke på Mellemrum-4, og tryk på Enter. Mens du redigerer et dokument, 
kan du gå til et mærke ved at trykke på Ctrl-j. 
QBraille XL beder dig om navnet på et mærke. Skriv bogstavet for det 
mærke, som du vil finde, og QBraille XL flytter markøren til mærkets 
position. Du kan også gå til mærket direkte ved at skrive bogstavet for 
mærket sammen med F8. 
 

3.10 Indtastningstilstand 
 
Hvis du skriver meget hurtigt, kan du finde det nyttigt at bruge 
indtastningstilstand, så du kan skrive så hurtigt, du vil uden at skulle 
bekymre dig om at komme til at indtaste kommandoer ved en fejltagelse, 
mens du skriver. For at slå indtastningstilstand til, skal du trykke F4-k (pkt. 
1-3). 
Når du er i indtastningstilstand, kan taster som Mellemrum, Backspace og 
Enter ikke bruges som ændringstaster. Hvis du trykker på Mellemrum-1, vil 
apparatet opfatte det som Mellemrum efterfulgt af punkt 1 (a). Dette 
forhindrer, at du flytter markøren uden at ville det eller udfører utilsigtede 
funktioner, mens du skriver. Tryk på F4-k igen for at forlade 
indtastningstilstand og gå tilbage til normal betjening. 

 

3.11 Filoplysninger 
 
Hvis du ønsker at vise status for Notesblok, eller rettere, oplysningerne om 
den fil, som aktuelt er åben, kan du gøre dette ved at trykke på Mellemrum-
c. Efter at have læst filoplysningerne kan du trykke på en vilkårlig tast for at 



  

  

vende tilbage til redigering af dokumentet. 
 

4.12 Auto-rul 
 

Kommandoen Automatisk rulning Ruller Braille-displayet automatisk 
gennem dokumentet en displaylængde ad gangen.  
Du kan slå funktionen automatisk rulning til og fra ved at trykke på 
knapperne Rul-op og Rul-ned samtidigt. Du kan også annullere automatisk 
rulning ved at trykke på Esc-tasten. Du kan justere hastigheden af den 
automatiske rulning med Ctrl-Venstre-pil og Ctrl-Højre-pil. 

 
3.13 Indstillinger 

 
Du kan bruge Indstillinger-dialogen til at ændre indstillinger, som er 
relateret til notesblokken. Tryk på Ctrl-e for at åbne menuen Indstillinger. 
Du kan også trykke Mellemrum-m eller Alt og så gå til Funktioner med 
Mellemrum-4 og trykke på Enter. Gå til Indstillinger ved at trykke på 
Mellemrum-4, og tryk på Enter.  
 
Flyt mellem de tilgængelige indstillinger ved hjælp af Mellemrum-4 eller 
Mellemrum-1. Brug Mellemrum eller Backspace til at ændre værdien for 
den indstilling, som er i fokus.  
 
1) Vis formateringstegn: til/fra 
med denne indstilling kan du vælge, om formateringstegn som tab og 
formfeed skal vises. Formateringstegn bliver vist som "retur ($p)" og 
"bogmærke-indikator ($pl)". Mens du redigerer et dokument, kan du trykke 
på Insert-c gentagne gange for at ændre værdien af indstillingen "Vis 
formaterings-tegn" direkte.  
 
2) Linjehåndtering: linje/sætning/afsnit/side 
Denne indstilling definerer hvor langt du flytter dig, når du trykker på Pil-op 
eller Pil-ned mens du læser et dokument. De tilgængelige indstillinger er 
"linje", "sætning", "afsnit" og "side". Som standard er indstillingen sat til 



  

  

"linje".  
3) Skrivebeskyttet: Til/fra 
Hvis denne indstilling er slået til, kan dokumentet ikke redigeres. Denne 
indstilling bruges til at beskytte et dokument mod utilsigtede ændringer. 
Mens du redigerer et dokument, kan du trykke på Alt-r for at ændre 
værdien af indstillingen for skrivebeskyttelse direkte.  
 
4) Hastighed for automatisk rulning: 1-36 
Denne indstilling angiver, hvor lang tid en linje skal vises, mens du læser 
med automatisk rulning i et dokument. 36 er den hurtigste rullehastighed. 
Ved at trykke Mellemrum øger du læsehastigheden, og Backspace 
reducerer den. Mens du læser et dokument med automatisk rulning, kan du 
trykke på Ctrl-Venstre-pil eller Ctrl-Højre-pil for at ændre rullehastigheden 
direkte.  
 
5) Sæt standard-typen for nye dokumenter: Braille/tekst 
Denne indstilling definerer standarddokumenttypen, når du opretter et nyt 
dokument. Du kan vælge mellem Braille og tekst. Standardværdien er 
Braille. 
 
6) Blink ved blokmarkering: til/fra  
Denne funktion definerer hvorvidt markøren blinker eller ikke, når du 
arbejder med blokmarkeret tekst.  
 

3.14 Administrere filer/mapper 
 
For at åbne Fil-browseren, skal du trykke på Ctrl-O (pkt. 1-3-5) eller Alt og 
derefter flytte til "filer" ved at trykke på Mellemrum-4 og trykke på Enter. Gå 
til Fil-browser ved at trykke på Mellemrum-4, og tryk på Enter. Fra fil-
browseren kan du oprette, åbne og administrere filer og mapper. 

 
3.14.1 Kopiere og indsætte filer og mapper  

 



  

  

Kommandoen "Kopier" lader de valgte filer og mapper blive på deres 
oprindelige placeringer, og opretter en kopi af dem i de udvalgte 
destinationer. Brug funktionen Kopier på følgeende måde: 

1) Vælg de filer og mapper, du vil kopiere ved at trykke Mellemrum på 
hver af dem.  

2) Åbn menuen og vælg Kopier fra listen for at kopiere de markerede 
filer og mapper. Du kan udføre kommandoen Kopier direkte fra listen 
over filer ved at trykke på Ctrl-C. Meddelelsen "Kopieret" bliver vist.  

3) Naviger til destinationsmappen. 
4) Åbn menuen, og vælg "Indsæt". Tryk på Enter på Indsæt, og de 

valgte filer og mapper kopieres. Du kan trykke på Ctrl-v for at udføre 
kommandoen Indsæt direkte fra filoversigten. Når indsætningen er 
færdig, vises meddelelsen "Indsat".  

 
3.14.2 Klippe og flytte filer og mapper  

 
Klip fjerner de valgte filer og mapper fra deres oprindelige placeringer, og 
flytter dem til de nye placeringer, du har valgt. Brug funktionen Klip på 
følgeende måde: 

1) Vælg de filer og mapper, du vil klippe.  
2) Åbn menuen, og vælg Klip. Du kan bruge Ctrl-x til at udføre 

kommandoen Klip direkte fra filoversigten. Meddelelsen "klippet" 
bliver vist. 

3) Naviger til destinationsmappen. 
4) Åbn menuen, og vælg "Indsæt". Tryk på Enter på Indsæt, og de 

valgte filer og mapper flyttes. Du kan trykke på Ctrl-v for at udføre 
kommandoen Indsæt direkte fra filoversigten. Når indsætningen er 
færdig, vises meddelelsen "Indsat".  

 
3.14.3 Slette filer og mapper  

 
For at slette filer eller mapper skal du navigere til de mapper eller filer, du 
vil slette, og vælge dem ved hjælp af Mellemrum. Åbn menuen ved at 
trykke på Mellemrum-m eller Alt og vælg "Slet". Tryk Enter på "Slet" for at 



  

  

udføre sletning af de valgte filer og mapper. Du kan også slette valgte filer 
eller mapper ved hjælp af genvejstaster; Ctrl-d (pkt. 1-4-5) og Mellemrum-d 
(pkt. 1-4-5) kan bruges til at udføre funktionen "Slet". Der lyder et lydsignal, 
og apparatet spørger, om du vil slette filen. Hvis du vil slette de valgte 
mapper/filer, skal du trykke på "Y (pkt. 1-3-4-5-6)". Meddelelsen "Slettet" 
vises, og de markerede filer/mapper er slettet. Hvis du ikke vil slette de 
markerede filer/mapper, skal du trykke på n.   

 
3.14.4 Vælg filer og mapper   

 
1. Vælg individuelle elementer (Mellemrum): * (pkt. 3-5) vises foran 
elementet for at vise markeringen. Hvis du trykker på Mellemrum igen på 
den markerede mappe eller fil, annullerer du markeringen. 
 
2. Marker alle emner: Ctrl- a (pkt. 1) 
Denne funktion markerer alle filer og mapper i den aktuelle liste. Du kan få 
adgang til denne funktion fra menuen eller ved hjælp af en genvejstast; 
Ctrl-a for at markere alle filer og mapper i den aktuelle liste uden at gå ind i 
menuen. Hvis du vil markere alt via menuen, skal du trykke på Mellemrum-
m for at åbne menuen. Tryk på Pil-ned (Mellemrum-4) for at navigere til 
"Marker alt". Tryk på Enter for at udføre funktionen Marker alt. Når "Marker 
alt" er aktiveret, viser QBraille XL meddelelsen "Alt valgt". En stjerne (*) 
vises foran hvert filnavn, du har valgt. Du kan annullere markeringen af en 
fil eller mappe ved at trykke på Mellemrum. Denne funktion er en praktisk 
metode til at vælge flere filer til kopiering, klippe eller slette.  

 
3.14.5 Opret ny mappe   

 
Brug denne kommando til at oprette en ny undermappe under den aktuelle 
mappe. For at aktivere denne funktion skal du først trykke Mellemrum-m 
eller alt, så gå til menupunktet "ny mappe" med Mellemrum-4 og så trykke 
Enter.  
Brug genvejstasten Ctrl-f (pkt. 1-2-4) for at få adgang til denne funktion 
direkte fra fillisten. 



  

  

 
QBraille XL beder dig om at indtaste navnet på den nye mappe. Angiv det 
nye mappenavn i computer Braille, og tryk på Enter. Den nye mappe 
oprettes og "ny mappe ok" vises. Når du opretter en ny mappe, kan du ikke 
bruge følgende tegn i navnet: "|, \, <, >, ?,:, *" 

 
3.14.6 Omdøb filer og mapper   

 
Du kan ændre navnet på en fil eller mappe ved hjælp af denne funktion. 
Hvis du vil ændre navnet på en fil eller mappe, skal du gå til den fil eller 
mappe, du vil omdøbe. Åbn menuen ved hjælp af Mellemrum-m, vælg 
Omdøb fra listen i menuen og tryk på Enter. Du kan også bruge 
genvejstasten Ctrl-E til at aktivere funktionen Omdøb direkte fra 
filoversigten. QBraille XL beder dig om et nyt navn. På Braille-displayet 
vises "ny fil (eller mappe) navn: noname.brl" Du skal skrive navnet på den 
nye fil/mappe i 8-punkt computer-Braille. Tryk på Enter efter du har skrevet 
et nyt filnavn for at udføre omdøbningen. QBraille fortæller, at 
omdøbningen er fuldført. Du kan ikke bruge følgende tegn i et filnavn eller 
en mappe: "|, \, <, >, ?, :, *" 

 
3.14.7 Søg efter fil eller mappe   

 
Brug funktionen Søg til at finde en fil eller mappe, som du kender hele 
navnet eller en del af navnet på. Du kan trykke på Mellemrum-m for at 
åbne menuen,Gå til Søg og så trykke Enter. Du kan trykke på Ctrl-s (pkt. 2-
3-4) for at aktivere denne funktion direkte fra filoversigten.  
Når du aktiverer filsøgning, spørger enheden "Fil, der skal findes:" du er 
placeret i redigeringsfeltet for indtastning af filnavn, der skal søges efter. 
Skriv hele eller en del af filnavnet, og tryk på Enter. QBraille XL søger efter 
alle filer, hvis navn indeholder den tekst, du indtaster. Når filsøgningen er 
fuldført, placeres du på listen over resultater. 
  
Hvis du trykker på Enter på en fil, bliver du placeret på den sti, hvor filen er 
gemt. Du kan åbne filen ved at trykke Enter på filnavnet igen. Hvis der ikke 



  

  

er noget søgeresultat, vises meddelelsen "ingen emner", og du vender 
tilbage til listen over filer. Hvis du vil annullere denne funktion, så tryk på 
Esc, og du vender tilbage til listen over filer.  

 
3.15 Oplysninger 
 
Med denne funktion kan du kontrollere oplysninger om en mappe eller fil. 
For at åbne "oplysninger", skal du trykke på Ctrl-i. Du kan også trykke 
Mellemrum-m eller Alt og så gå til Funktioner med Mellemrum-4 og trykke 
på Enter. 
Du kan få vist oplysninger som størrelse, dato, klokkeslæt og status for 
skrivebeskyttelse.  
For at annullere og vende tilbage til den tidligere tilstand, tryk Esc.  
 



  

  

4. Forbindelser 
Med menuen Forbindelser kan du administrere og navigere imellem de 
forskellige punktdisplay- og tastaturforbindelser, du har etableret med din 
QBraille. For at åbne menuen Forbindelser skal du fra hovedmenuen finde 
den med piletasterne og så trykke Enter. Du kan også trykke på bogstavet 
c. 
Når du første gang åbner Forbindelser, bliver du spurgt, om du ønsker at 
etablere en USB-forbindelse, en Bluetooth-Braille-forbindelse eller en 
Bluetooth-tastaturforbindelse. Brug Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller 
piletasterne til at vælge og tryk så på Enter. 
QBraille bruger to forbindelser, når den opretter forbindelse til din pc, 
telefon eller tablet, en tastaturforbindelse (HID) og en Braille-forbindelse 
(SPP). Begge forbindelser er aktive, når du bruger USB-tilstand. Du skal 
dog installere HIMS's USB-driver til Windows, før du kan tilslutte apparatet 
som punktdisplay for en skærmlæser. Når du tilslutter via Bluetooth, skal 
hver forbindelse oprettes særskilt. 
Det er nødvendigt at oprette begge forbindelser, fordi skærmlæsere i 
øjeblikket ikke understøtter input fra QWERTY-tastaturer, og hver 
skærmlæser behandler tastetryk fra taster, som ikke er Braille-taster, 
meget forskelligt. Selv om forklaringen kan synes lidt forvirrende, så 
fungerer det meget intuitivt, når det først er sat rigtigt op. Du kan så 
indtaste tekst i punkt, bruge almindelige tastaturkommandoer, sådan som 
du har lært det, og endelig have output i punktskrift lige ved hånden.  
Tastaturforbindelsen (HID) bliver genkendt som et standard USB- eller 
Bluetooth-tastatur. Men det skyldes faktisk de specielle funktioner i vores 
hybridtastatur. Braille-oversættelse foregår internt, alt efter den punkttabel 
du har valgt i menuen Indstillinger på QBraille. QWERTY-taster og 
kombinationer bliver imidlertid genkendt som på et standardtastatur. Hvis 
du f.eks. vil lukke et program i Windows, så tryk Alt-F4, ligesom du ville 
gøre det på et standardtastatur. For at slå fed skrift til eller fra i Microsoft 
Word kan du trykke Ctrl-f. Du er dog stadig i stand til at indtaste og redigere 
tekst i punkt. 
 
Braille-forbindelsen (SPP) er den standard-Braille-forbindelse, som de 



  

  

fleste skærmlæsere bruger. Når du bruger denne forbindelse alene, kan du 
bruge QBraille præcist som et helt almindeligt punktdisplay og kontrollere 
skærmlæseren, primært med Braille-tastaturkommandoer. For at oprette 
denne type forbindelse, se venligst de følgende afsnit om opsætning af 
QBraille med en skærmlæser. 
Når begge forbindelser er etableret kan du aktivere hybridtilstand med 
Mode-tasten. Når hybridtilstand er aktiv, bliver tastetryk og kommandoer 
behandlet ved hjælp af tastaturforbindelsen, og Braille-output, 
markørflytning og rulning bliver behandlet via Braille-forbindelsen og den 
skærmlæser, du bruger. Du kan slå hybridtilstand fra ved at trykke på 
Mode-tasten igen.   
QBraille understøtter 1 USB- og 6 Bluetooth-forbindelser. Du kan dog skifte 
til hver enkelt enhed og forbindelsestype, hvilket i alt giver 14 forbindelser. 
For at skifte til en af de Braille-forbindelser, du har etableret, skal du trykke 
på Pairing-tasten sammen med F1-F6, Hvor nummeret på funktionstasten 
svarer til nummeret på Bluetooth-forbindelsen. For at skifte til de forskellige 
tastaturforbindelser, du har etableret, skal du trykke på Pairing-tasten 
sammen med F7-F12, alt efter nummeret på Bluetooth-forbindelsen 1-6. 
Tryk på Pairing-tasten sammen med Escape for at skifte til USB-
forbindelsen.  

 

4.1 Opret en forbindelse  
Hvis du vælger USB, kommer du med det samme ind i terminaltilstand. 
Hvis du forbinder QBraille til en computer, bliver den automatisk genkendt 
som et USB-tastatur. Der kommer imidlertid ikke automatisk noget output i 
punktskrift, medmindre en skærmlæser er startet, HIMS USB-driveren er 
installeret, og skærmlæseren er sat op til at bruge et HIMS-display.  
Hvis du vælger Bluetooth, går dit apparat i søgetilstand, og du skal oprette 
en bluetooth-forbindelse med din telefon eller pc. 
Som tidligere forklaret, kan du tilslutte som tastatur, punktdisplay eller begge dele. Navnet på Bluetooth-tastaturenheden er 
QBrailleXL. Enhedsnavnet for Bluetooth-punktdisplayforbindelsen (SPP) er "Braille EDGE", eftersom punktdisplayet opererer efter 
den samme protokol som Braille EDGE 40. 
 

4.2 Understøttede skærmlæsere 
De følgende skærmlæserprogrammer er blevet testet og vides at 
være understøttet. Imidlertid burde alle skærmlæsere, som tilbyder 
understøttelse af HIMS Braille EDGE/BrailleSense, være 



  

  

understøttet. 
1)    JAWS (Freedom scientific) 
2)    Window eyes (GW micro) 
3)    Supernova (Dolphin) 
4)    System Access (Serotek) 
5)    NVDA (NV Access) 
6)    Voice over til Mac og iOS (Apple) 
7)    BrailleBack til Android (Google) 
 
4.3 Opret forbindelse til en skærmlæser 

 
4.3.1 Opret forbindelse til en computer via USB 

 
For at tilslutte QBraille XL til en skærmlæser, f.eks. JAWS eller NVDA, via 
USB, skal du installere den korrekte USB-driver på din PC. Nedenfor er 
beskrevet de nødvendige trin til installation af USB-driveren.  
 
1) Hent USB-driveren til QBraille XL fra HIMSs hjemmeside: 
2) Pak den komprimerede fil ud og udføre programmet 
"Braille_SENSE_USB_Driver.exe”. 
3) Når guiden "Braille Sense USB Driver Installation" vises, skal du trykke 
på knappen Installer.  
4) Når installationsguiden vises, skal du vælge knappen "Næste".  
5) Når driverne er installeret korrekt, skal du trykke på knappen "Udfør".  
6) Tilslut QBraille XL til PC via USB-kablet, og "terminal-mode" vises på 
QBraille.  
7) Windows finder og installerer automatisk driverne.  
 Når du er færdig med installation af USB-driveren på din PC, skal du følge 
instruktionerne for tilslutning af displayet til din skærmlæser via USB. 
 

4.3.2 Forbind til en computer via Bluetooth seriel port 

 
Brug følgende fremgangsmåde for at sætte QBraille XL op til brug som et 
Bluetooth-tastatur eller display sammen med en skærmlæser. Inden du 



  

  

starter, skal du sørge for, at din QBraille XL er tændt og i 
tilslutningstilstand. For at gå ind i tilslutningstilstand skal du åbne menuen 
Forbindelser og vælge enten Bluetooth-tastatur eller Bluetooth-Braille-
forbindelse. QBraille viser enten "Tilslutter tastatur" eller "Tilslutter Braille". 
Hvis du allerede har etableret en Bluetooth-forbindelse, kan du trykke 
tilslutningstasten sammen med en af tasterne F1-F6 for at oprette en ny 
Braille-forbindelse eller tasterne F7-F12 for at oprette en ny 
tastaturforbindelse. 
Læg mærke til det Bluetooth-navn, din QBraille har fået, QBrailleXL for 
tastaturforbindelsen og Braille EDGE for forbindelsen som punktdisplay. 
 

1) Åbn kontrolpanelet. 
2) Åbn "Enheder og printere". 
3) Tab til "tilføj enhed" og tryk Enter. 
4) Windows søger efter enheder og viser dem i en liste. 
5) Brug Pil-op og Pil-ned til at finde QBraille, og tryk Enter. 
6) Hvis du bliver bedt om at indtaste adgangskoden til enheden, så 

indtast 0000 og tryk Enter. 
7) Computeren bør vise meddelelsen, "Ny hardware fundet" efterfulgt af 

den afsluttende dialogboks. Dialogen bør vise, at Bluetooth-enheden 
blev konfigureret korrekt. Det er meget vigtigt, at du noterer dig, 
hvilken com-port Bluetooth bruger, når du opsætter Braille-
forbindelsen, da du skal bruge denne oplysning, når du skal 
konfigurere din skærmlæser. 
 

4.3.3 Brug QBraille med JAWS For Windows 

 
Brug følgende instruktioner for at konfigurere QBraille XL som et 
punktdisplay til skærmlæseren JAWS fra FreedomScientific. 
1) Sørg for, at din QBraille er tændt og står i terminaltilstand. Hvis du vil 
bruge USB, så forbind apparatet til din computer med det medfølgende 
USB-kabel. 
2) Flyt til JAWS-vinduet og åbn menuen med Alt-tasten.  
3) Tryk Enter på undermenuen Indstillinger. 



  

  

4) Flyt til "Braille" med Pil-op og Pil-ned og tryk Enter. 
5) Vælg HIMS Braille EDGE som din Braille-enhed. 
6) Tab til "Avanceret" og tryk Enter. 
7) Vælg USB som port, hvis du vil forbinde via USB, og ellers vælg den 
korrekte com-port til Bluetooth. 
8) Tab til "OK", og tryk på Enter. 
9) Du får en besked om, at du skal genstarte JAWS, før dine indstillinger 
træder i kraft. Genstart JAWS for Windows, og der bør komme punktskrift i 
displayet. 
10) Hvis du gerne vil kunne bruge QWERTY-funktioner, så tryk på Mode-
knappen for at slå hybridtilstand til. 

 
4.3.4 Brug QBraille som punktdisplay med NVDA 

 
Brug følgende instruktioner for at konfigurere QBraille som et punktdisplay til 
den gratis skærmlæser NVDA fra NV Access. 
1) Sørg for, at QBraille XL er tændt og står i terminaltilstand. Hvis du vil 

bruge USB, så forbind apparatet til din computer med det medfølgende 
USB-kabel. 

2) Tryk NVDA-tasten sammen med n for at åbne NVDA-menuen. 
3) Pil ned til Indstillinger og tryk Enter. 
4) Pil ned til Braille-indstillinger og tryk Enter. 
5) Vælg HIMS Braille Sense / Braille EDGE fra comboboksen med 

punktdisplays. 
6) Tab til comboboksen med porte og sørg for, at den står rigtigt. (NVDA 

kan bruge automatisk detektering af porte, så det skulle ikke være 
nødvendigt at ændre denne indstilling. 

7) Tab imellem de forskellige combobokse og vælg indstillinger som f.eks. 
input- og output-tabeller og markørmuligheder. Brug Pil-ned og Pil-op for 
at vælge mellem mulighederne i hver comboboks. 

8) Når du er færdig med dine indstillinger, så Tab til OK, og tryk Enter. 
9) Hvis du gerne vil kunne bruge QWERTY-funktioner, så tryk på Mode-

knappen for at slå hybridtilstand til. 
 



  

  

 Bemærk, at du skal sørge for, at checkboksen "Gem indstillinger ved 
afslutning" er slået til i NVDA-menuen, så du kan være sikker på, at 
dine indstillinger bliver gemt. På den måde vil QBraille automatisk 
blive forbundet, når du i fremtiden starter NVDA. 

 
4.3.5 Brug QBraille med System Access. 

 
I øjeblikket virker QBraille kun sammen med System Access, hvis du bruger 
Bluetooth-forbindelse. For at bruge din QBraille som punktdisplay med 
System Access sørg for, at din QBraille er tændt og står i terminaltilstand. 
Når du starter System Access, bliver QBraille automatisk detekteret, og der 
kommer punkt i displayet. Som med alle andre skærmlæsere kan du trykke 
på Mode-knappen for at slå hybridtilstand til og bruge standard QWERTY-
funktioner. 
 

4.3.6 Brug QBraille med VoiceOver på Mac. 

 
Hvis du vil bruge QBraille som et USB-punktdisplay med en Mac, som 
kører VoiceOver, kan du simpelthen tænde for QBraille, vælge USB-
forbindelse i menuen Forbindelser og forbinde den til Mac'en via USB. 
Enheden bliver genkendt med det samme, og Braille fra VoiceOver bliver 
vist i displayet. 
Når du har oprettet forbindelse til en Mac i hybridtilstand, vil alle 
funktionstaster fungere som tasterne på et Mac-tastatur. 
 
Du kan bruge følgende fremgangsmåde til at forbinde QBraille som et 
punktdisplay til en Mac med VoiceOver, når QBraille står i Braille-
tilslutningstilstand. 

1. Tryk VO-F8 for at åbne VoiceOver Utility. 
2. Find Kategorier og tryk VO-Skift-Pil-ned for at begynde at interagere 
med gruppen. 
3. Tryk b for Braille. 
4. tryk VO-Skift-Op for at stoppe med at interagere med Kategorier-
gruppen. 
5. tryk VO-Højre for at komme til Display og tryk VO-Mellemrum for at 
aktivere. 
6. Find "Tilføj" og tryk VO-Mellemrum for at aktivere. 



  

  

7. VoiceOver meddeler nu, at den søger efter Bluetooth-enheder. 
8. Find Listen over Bluetooth-enheder og tryk VO-Skift-Ned for at 
interagere med tabellen. 
9. Find Braille EDGE og tryk Vo-Skift-Op for at stoppe interagering med 
tabellen. 
10. Find "Husk denne enhed", og tryk på VO-Mellemrum for at slå til. 
11. Find "Vælg" og tryk Mellemrum for at aktivere. 
12. VoiceOver beder om en pin-kode, og du bliver placeret i editfeltet. 
13. Tast 0000 og tryk Enter. 
Du bør nu høre en lyd, der indikerer, at VoiceOver har fået forbindelse 
med din QBraille, og du bør begynde at kunne se punkt fra VoiceOver i 
punktdisplayet  

 
4.3.7 Brug QBraille med IOS-enheder 

 
Følg nedenstående instruktioner for at tilslutte Braille EDGE som Bluetooth 
Braille display til din iPhone, iPad eller iPod. Sørg først for, at QBraille står i 
Braille-tilslutningstilstand.  
 
 Bemærk: Disse anvisninger henviser til iPhone, men de gælder for 

alle kompatible i-enheder: iPhone 3GS og højere, iPad og iPod 
Touch 3G og nyere. 

 
På iPhone: 
1) Navigere til indstillinger/generelle/tilgængelighed/VoiceOver/Braille. 
2) Hvis Bluetooth ikke er aktiveret på din iPhone, vil den bede dig om at 
gøre dette. Når Bluetooth er aktiveret, søger iPhone efter enheder. 
3) QBraille bør blive vist på listen over tilgængelige Braille-enheder under 
navnet Braille EDGE. 
4) Dobbelttryk på den i listen over Braille-enheder. 
5) Du skulle nu høre et lydsignal på din iPhone, og den tekst, der vises på 
iPhone bør blive vist på Braille displayet på din QBraille. 
*Bemærk: Hvis du vil bruge hybridtilstand, skal du sætte QBraille i 
tilslutningstilstand som tastatur og oprette forbindelsen som med et normalt 
Bluetooth-tastatur. Når det er gjort, så tryk på Mode-tasten for at slå 
hybridtilstand til. 



  

  

 

4.3.8 Brug  QBraille med BrailleBack til Android 

 
For at kunne bruge BrailleBack skal du først hente og installere 
programmet fra Google Play Store. 
Du kan forbinde din QBraille som punktdisplay med BrailleBack på 
følgende måde. Sørg først for, at QBraille står i Braille-tilslutningstilstand. 
 
1. På din Android-enhed skal du gå til Indstillinger. 
2. Vælg Bluetooth. 
3. Vælg "Søg efter enheder". 
4. Vælg QBraille fra listen over enheder, hvor den vil optræde under navnet 
Braille EDGE. 
5. Hvis du bliver bedt om det, så indtast pardannelseskoden 0000. 
6. Når du har oprettet forbindelse til QBraille, Så gå tilbage til indstillinger 
og vælg Tilgængelighed. 
7. Vælg BrailleBack og marker checkboksen for at slå programmet til. 
*Bemærk: Hvis du vil bruge hybridtilstand, skal du sætte QBraille i 
tilslutningstilstand som tastatur og oprette forbindelsen som med et normalt 
Bluetooth-tastatur. Når det er gjort, så tryk på Mode-tasten for at slå 
hybridtilstand til. 
 

4.4 Udklipsholder til terminaltilstand 
 

Med den specielle udklipsholder til terminaltilstand kan du skrive og 
redigere tekst på din QBraille, inden du sender den via "Terminal til 
skærmlæser" til den tilsluttede enhed. Det kan f.eks. være nyttigt, når du 
bruger en iPhone eller iPad, som afforkorter det, du skriver, mens du 
skriver det. At skrive og rette i tekst, når du bruger et punktdisplay kan 
nogle gange være et værre pillearbejde. Som forklaret ovenfor, kan du 
bruge udklipsholderen til terminaltilstand til at skrive og redigere tekst på 
din QBraille og så sende teksten samlet til den tilsluttede computer eller 
mobiltelefon via "Terminal til skærmlæser". 
For at komme ind i udklipsholderen til terminaltilstand skal du taste 
Mellemrum-Enter-i. QBraille viser "udklipsholder til terminal" og du kommer 



  

  

så ind i et editfelt. Du kan nu skrive og redigere din tekst med de normale 
tekstkommandoer. I "udklipsholder til terminal" er forbindelsen fra dit 
punkttastatur og display til den tilsluttede computer eller mobiltelefon 
midlertidigt slået fra, så du kan bruge tastaturet og displayet til at skrive og 
redigere tekst. For flere oplysninger om at redigere tekst, kan du se i kapitel 
3 i denne manual om Notesblok. Når du er færdig med at skrive den tekst, 
du vil sende til din computer eller tablet, så tast Enter. Teksten bliver så 
hurtigt sendt til enheden via "Terminal til skærmlæser", og du kommer 
tilbage til terminaltilstand, så du kan kommunikere direkte med den 
tilsluttede enhed. 
 



  

  

5. DAISY-læser 
Med DAISY-læseren på QBraille kan du læse tekstbaserede bøger, som 
bruger DAISY-formatet.  
 
 Bemærk, at DAISY audio ikke er understøttet. DAISY er en 

forkortelse for "Digital Accessible Information System". DAISY-
systemet tilbyder avancerede navigationsmuligheder, og giver 
brugeren mulighed for let at hoppe til forskellige dele af bogen, 
herunder sektioner, undersektioner, kapitler, sider og afsnit.  
 

5.1 Start DAISY-læseren 
For at starte DAISY-læseren skal du trykke Enter på DAISY-læser i 
QBrailles hovedmenu eller taste bogstavet d. Når du starter DAISY-
læseren kommer du ind i QBrailles mappeliste. Brug de normale 
kommandoer til at navigere i mapper for at finde den mappe, som 
indeholder DAISY-bogen, du vil åbne. Tryk Mellemrum for at vælge den og 
derefter Enter for at åbne den. Du er nødt til at vælge den mappe som 
indeholder bogen. Det skyldes, at en DAISY-bog består af mange filer, og 
QBraille skal således vide præcist, hvor de forskellige dele af bogen skal 
findes.  
Hvis du åbner en bog, som du har læst i før, vil læsningen blive genoptaget 
fra det sted, hvor du stoppede sidst. For at stoppe læsningen af en DAISY-
bog skal du trykke Mellemrum-z Du bliver spurgt, om du vil afslutte DAISY-
læseren. Du kan vælge Ja eller Nej med Mellemrum og Backspace og 
trykke Enter.  
Åbn menuen i DAISY-læseren ved at trykke Mellemrum-m eller Alt. 
Menuen indeholder Filer, Dokument, Mærke og Overskrift. Du kan gå op og 
ned i menupunkterne med Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller piletasterne. 
Tryk Enter for at aktivere et menupunkt.  
Du kan også trykke Mellemrum-m eller Alt og derefter trykke genvejstasten 
for et menupunkt.  Hvis du f.eks. vil åbne Overskrift-menuen, så tryk 
Mellemrum-m eller Alt for at åbne menuen, og tryk så h.   
DAISY-læseren indeholder også forskellige lister og dialoger. Du kan bruge 



  

  

Mellemrum-1 og Mellemrum-4 eller Pil-op/ned for at navigere i menuer 
indstillinger og fillister. Brug Mellemrum-4-5 og Mellemrum-1-2 eller Tab og 
Shift-Tab til at gå imellem felter i en dialog. I forbindelse med anvisningerne 
her vil vi generelt bruge Tab og Shift-Tab. I disse tilfælde kan Mellemrum-4-
5 og Mellemrum-1-2 også bruges. Hvis du vil aktivere et emne, så tryk 
Enter. 

 

5.2 komponenterne i DAISY-læseren 
Mens du afspiller DAISY-materiale, står du i en dialog med fire felter: 
overskrift, oplysninger, Afspil-knap og Pause-knap. Du kan flytte gennem 
disse oplysninger med Tab. 
feltet Overskrift viser dig en overskrift eller et andet navigationselement 
samt teksten under elementet, hvis der er en tekst. Under Oplysninger kan 
du finde den aktuelle side, overskriftsniveau, sætning, forløbet tid og samlet 
spilletid. Du kan flytte mellem disse emner med Mellemrum-1 og 
Mellemrum-4.  

 

5.3 Filmenuen 
 

5.3.1 Åbn DAISY 

Du kan åbne en ny DAISY-bog med "Åbn DAISY-bog". Vælg Åbn fra Fil-
menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-o fra afspilningsdialogen. Du får vist 
listen over drev, ligesom når du åbner selve DAISY-læseren. 

 

5.3.2 Boginfo 

Du kan få oplysninger om den bog, du er ved at afspille. Vælg Bog-info i 
Fil-menuen, eller tryk Mellemrum-Enter-i, mens du står i 
afspilningsdialogen.  
Dialogen indeholder en statusboks med antal sider, en anden statusboks 
med information om bogmærker og endelig en Luk-knap. Den første 
statusboks indeholder samlet antal sider, aktuelle side og resterende sider. 



  

  

Den anden statusboks indeholder antallet af bogmærker samt side for 
mærke.  

 

5.3.3 Afslut 

For at afslutte DAISY-læseren kan du vælge Afslut i Fil-menuen eller trykke 
Mellemrum-z. QBraille spørger, om du vil afslutte DAISY-læseren. Vælg Ja 
eller Nej, og tryk Enter.  

 

5.4 Dokumentnavigation 
 

5.4.1 Enhed til flytning 

Vælg Forrige eller Næste flytteenhed i dokument-menuen, eller tryk pkt. 3 
eller pkt. 6 under afspilning. 
 

5.4.2 Gå til en side 

Vælg "Næste side", "Forrige side" eller "Gå til side" i Dokument-menuen.  
Du kan også trykke Mellemrum-3-4-5 eller Mellemrum-1-2-6 for at gå en 
side frem eller tilbage under afspilning. Hvis du vil gå til en bestemt side, så 
tryk Mellemrum-Enter-g. Når du aktiverer "Gå til side", bliver du spurgt, 
hvilken side du vil gå til. Indtast sidetallet på den side, du vil gå til i 
editfeltet, og tryk Enter..  
 

5.4.3 ændring af navigationsenhed 

Vælg "Ændre til forrige enhed for flytning" eller "Ændre til næste enhed for 
flytning" i Dokument-menuen eller tryk pkt. 2-3 eller pkt. 5-6 under 
afspilning. Mulighederne for flytteenheder afhænger af, hvilke 
navigationselementer der findes i den aktuelle bog.   
 



  

  

5.4.4 naviger efter tekstelementer 

Mulighederne er fonetisk tegn, tegn, ord, sætning, linje og afsnit. 
Du kan justere tekstindekset med pkt. 2 og pkt. 5. Du kan læse det forrige 
eller næste tekstelement efter det indeks, du har valgt, ved hjælp af pkt. 1 
og pkt. 4. 

 

5.5 Mærker. 
 

5.5.1 Forrige mærke 

Med funktionen "Forrige mærke" kan du gå til et mærke, som er placeret 
før den aktuelle position. Vælg "Forrige mærke" fra Mærke-menuen, eller 
tryk Mellemrum-3 under afspilning. 
 

5.5.2 Næste mærke 

Med funktionen "Næste mærke" kan du gå til et mærke, som er placeret 
efter den aktuelle position. Vælg "Næste mærke" fra Mærke-menuen, eller 
tryk Mellemrum-6 under afspilning.  
 

5.5.3 Indsæt mærke 

Du kan sætte mærker, mens du afspiller en fil, for at notere dig positioner, 
som du gerne vil vende tilbage til senere. Du kan indstille op til 1000 
mærker pr. DAISY-bog. Du kan sætte et mærke ved at trykke Mellemrum-
Enter-m under afspilning eller ved at vælge "Sæt mærke" fra Mærke-
menuen. 
"Sæt mærke"-dialogen åbner, og du bliver bedt om at indtaste et navn på 
mærket. Indtast et nummer for det mærke, du vil indsætte, fra 1 til 1000, og 
tryk Enter.. 
 



  

  

5.5.4 Gå til mærke 

Du kan gå til et bestemt mærke ved at trykke Mellemrum-Enter-j eller ved 
at vælge "Gå til mærke" i Mærke-menuen. Du bliver spurgt om navnet på 
det mærke, du vil gå til. Indtast navnet på mærket i editfeltet, og tryk Enter. 
Hvis du ikke tidligere har oprettet et mærke, kan du ikke bruge denne 
funktion.  
 

5.5.5 Slet et mærke 

Du kan slette et mærke med Mellemrum-d under afspilningen eller ved at 
vælge "Slet mærke" i Mærke-menuen. Du bliver bedt om at indtaste navnet 
på det mærke, du vil slette. Skriv det, og tryk på Enter.  
 

5.6 Overskrift 
 

5.6.1 Naviger efter overskrifter 

Under afspilning af en DAISY-bog kan du flytte en overskrift ad gangen ved 
hjælp af hurtigtaster. Du kan gå til den første eller sidste overskrift ved at 
trykke henholdsvis Mellemrum-1-3 og Mellemrum-4-6.    
 

5.6.2 Gå til en bestemt overskrift 

Hvis du vil gå til en bestemt overskrift, så tryk Mellemrum-Enter-h under 
afspilning. QBraille viser en liste over overskrifter i bogen, og du står på 
den overskrift, du i øjeblikket er ved at læse. Brug Mellemrum-1 og 
Mellemrum-4 for at finde den overskrift, du vil gå til, og tryk på Enter. 
 

5.6.3 Søg 

Du kan aktivere søgefunktionen ved at trykke Mellemrum-f. Du kommer så 
ind i et editfelt, hvor du kan skrive den tekst, du vil søge efter. søgedialogen 



  

  

indeholder også Område, Søgeretning, Bekræft-knap og Annuller-knap.  
Tab til comboboksen Område, og vælg mellem alt eller overskrift. Tab til 
feltet Søgeretning og tryk Mellemrum for at skifte mellem Fremad og 
Bagud. Tab til Bekræft-knappen og tryk Enter for at udføre søgningen.  
 

5.6.4 skan overskrifter og læs overskrift 

Under læsning kan du få vist den aktuelle overskrift eller skanne 
overskrifterne fra din aktuelle placering til slutningen af bogen. Du kan få 
information om den aktuelle overskrift ved at taste Mellemrum-Enter-w. 
Navn og niveau for den aktuelle overskrift bliver så vist. Tryk Mellemrum-
Enter-n for at scanne listen over overskrifter fra den aktuelle position til 
slutningen af bogen. Overskrifterne bliver vist i en liste. Tryk Enter eller 
Mellemrum på en overskrift i listen for at starte afspilning fra overskriftens 
position. For at afbryde scanningen af overskrifter skal du taste Mellemrum-
e.  
 

5.7 Noter 
 

Nogle gange kan det være en god ide at lave et notat til en DAISY-bog, du 
læser. Du kan oprette og styre noter via Note-menuen. 
 

5.7.1 Opret en note 

Vælg Note fra Note-menuen, eller tryk Mellemrum-Backspace-m, mens du 
læser en DAISY-bog. Du kommer ind i Note-dialogen. 
Note-dialogen indeholder et editfelt, hvor du kan skrive din note, en 
Bekræft-knap og en Annuller-knap. Du kan flytte mellem felterne med Tab 
og Skift-tab. 
Skriv dit memo eller notat i editfeltet, tab til Bekræft-knappen, og tryk Enter 
for at gemme noten. Tryk Enter på Annuller-knappen, eller tryk Mellemrum-
z for at annullere oprettelsen af noten.  
 



  

  

5.7.2 Læs noter 

Med de næste tre menupunkter kan du læse noter,du har oprettet. 
For at læse den aktuelle note skal du vælge "Læs note" i Note-menuen 
eller trykke Mellemrum-Backspace-r, mens du læser en DAISY-bog. For at 
læse den forrige note skal du vælge "Læs forrige note" i Note-menuen eller 
trykke Mellemrum-Backspace-p, mens du læser en DAISY-bog. For at 
læse den næste note skal du vælge "Læs næste note" i Note-menuen eller 
trykke Mellemrum-Backspace-n, mens du læser en DAISY-bog. 
 

5.7.3 Slet en note 

For at slette den aktuelle note skal du vælge "Slet note" i Note-menuen 
eller trykke Mellemrum-Backspace-d, mens du læser en DAISY-bog. 
 



  

  

6. Programmer 
 
Hvis du vil åbne Programmer, så gå til Programmer ved hjælp af 
Mellemrum-1 eller Mellemrum-4, og tryk på Enter. Du kan også gå ind i 
"Programmer" fra hovedmenuen ved at trykke på a.  
Undermenuen Programmer omfatter 6 hjælpeprogrammer: Lommeregner, 
Alarm, "Dato og klokkeslæt", Stopur, Nedtællingsur og 
Planlægningskalender. Du kan flytte mellem elementerne på listen over 
programmer ved at trykke på Mellemrum-1 eller Mellemrum-4  
 
6.1 Lommeregner 
 
Lommeregneren kan udføre de fire grundlæggende matematiske 
operationer, gemme beregninger som en fil, samt kopiere og indsætte 
beregninger. 
Du kan åbne lommeregneren fra Programmer sådan: Gå til Programmet 
ved hjælp af Pil-op eller Pil-ned, og tryk på Enter.  
 
 Bemærk: Når du bruger lommeregneren, skal du bruge computer 

Braille. 
 

6.1.1. Generelle funktioner 

 
Når du starter Lommeregner, vises tallet 0. Brug computer Braille til at 
indtaste tal. Tryk på Enter for at lave et lighedstegn. Start en ny beregning, 
ved at trykke på Enter. Hvis du vil gennemgå tidligere beregninger og 
resultater, skal du trykke på Pil-op. Mens du gennemser tidligere 
beregninger, kan du bruge en beregning til at udføre en ny beregning. 
Flytte markøren til den ønskede placering, rediger tallet, og tryk på Enter.  
 
Du kan bruge følgende taster i regnemaskinen: 

1) Få vist beregningsresultater (=): Enter 
2) Indtast ny beregning: Enter 
3) Plus: punkt 2-3-5-8 
4) Minus: punkt 3-6-8 



  

  

5) gange: punkt 3-5 
6) Divideret med: punkt 3-4-8 
7) Procent: punkt 2-4-5-7-8 
8) Potens: punkt 1-2-3-4-8 
9) Decimaltegn: punkt 2 
10) Venstre parentes: Pkt. 2-3-6-8 
11) Højre parentes: punkt 3-5-6-8 
 
 Bemærk: Du kan angive et negativt tal ved at omgive det negative tal 

med parenteser. F.eks., hvis du vil skrive -2, så tryk punkt 2-3-6-8, 
punkt 3-6-8, punkt 1-2-8 og punkt 3-5-6-8.   

 
Umiddelbart efter du har skrevet et procent-tegn (%) i regnemaskinen, 
vises resultatet i henhold til den procentvise værdi ved at dividere det 
oprindelige tal med tallet før procent-tegnet.  
 
Hvis du f.eks. vil beregne 90 + 20%, bliver procentværdien umiddelbart 
beregnede så snart du indtaster procent (%), og 18, vises eftersom tyve 
procent af 90 er 18. Det endelige resultat af beregningen er 108. 
 
Hvis du imidlertid placerer et gangetegn før procenttegnet, f.eks. 20 * 40%, 
vises 0,4 med det samme, så snart du indtaster procenttegnet (%), da 40% 
svarer til 0,4. Det endelige resultat af hele beregningen er 8 (20 gange 0,4).   

 
6.1.2 Ryd alt 

 
Hvis du ønsker, kan du slette alle tidligere gemte beregninger og initialisere 
lommeregneren. For at gøre dette, skal du åbne menuen ved at trykke på 
Mellemrum-m, eller trykke på Alt-tasten. Brug derefter Mellemrum-1 eller 
Mellemrum-4 for at flytte til "Ryd alt", og tryk på Enter. Du kan også 
aktivere denne funktion ved at trykke på Ctrl-E (pkt. 1-5) direkte fra 
lommeregneren.  

 



  

  

6.1.3 Gem fil 

 
Funktionen "Gem fil" tillader dig at gemme de aktuelle beregninger og 
resultater i en fil til senere brug. Dette kan være nyttigt, hvis du balancere 
dit checkhæfte og ønsker at registrere alle poster, beregninger og 
resultater. 
 
Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du trykke på Mellemrum-m (pkt. 1-
3-4) eller Alt for at åbne menuen. Brug derefter Mellemrum-1 eller 
Mellemrum-4 til at flytte til "Gem fil", og tryk Enter. Du kan også aktivere 
denne funktion ved at trykke på Ctrl-S (pkt. 2-3-4) direkte fra 
lommeregneren.  
Når dialogboksen åbnes, bliver "Result.brl" automatisk vist i edit-feltet til 
indtastning af filnavn.  
Du kan beholde standardfilnavnet eller indtast et andet efter eget valg i 
edit-feltet. Når du er færdig med at skrive filnavnet, Tryk på Enter, og filen 
bliver gemt på roden af dit SD-kort. 
Hvis du vil annullere funktionen "Gem fil", så tryk på Esc.   

 
6.1.4 Kopier og indsæt 

 
Hvis du vil kopiere beregningen på den aktuelle linje til Udklipsholderen, 
skal du trykke på Ctrl-c. 
Du kan derefter indsætte beregningen på et andet sted i lommeregneren, 
eller du kan indsætte den i et dokument i Notesblok. 
Du kan indsætte beregningen ved at trykke på Ctrl-v. Du kan også kopiere 
blot det seneste resultat til Udklipsholderen ved at trykke på Ctrl-r. Denne 
funktion er forskellig fra funktionen "Kopier beregning", da denne funktion 
kun gemmer det sidste resultat.   

 
6.2 Alarm 
 
Du kan indstille en alarm, så den giver et lydsignal på QBraille XL på et 



  

  

bestemt tidspunkt. En alarm kan indstilles til en enkelt begivenhed, en gang 
om ugen, eller hver dag. 
For at åbne "Alarm" fra hovedmenuen, skal du bruge Mellemrum-1 eller 
Mellemrum-4 for at gå til "Programmer", og trykke på Enter. Flytte til 
"alarm" ved hjælp af Mellemrum-4 eller Mellemrum-1, og tryk på Enter.  
 
Hvis det er første gang, du åbner "Alarm", og du endnu ikke har indstillet 
klokkeslæt eller dato i QBraille XL, vil enheden bed dig om at Angive 
klokkeslæt (00:00).  

  
6.2.1 Indstil tid 

 
Når du åbner "Alarm", placeres du i feltet tid. Du kan indtaste tiden direkte 
eller bruge Pil-op/ned og Venstre/Højre-pil til at angive tiden. Tryk derefter 
på Enter eller Højre-pil for at gemme alarmtiden og flytte til indstillingen for 
forekomst. 
 
Brug tastetrykkene nedenfor til at justere alarmtiden: 
Venstre/højre pil: flyt markøren til timer eller minutter 
Pil-op/ned: ændre værdien i det aktuelle felt 

 
6.2.2 Forekomst 

 
Brug indstillingen "forekomst" til at definere præcist, hvornår alarmen skal 
gå i gang. Der er fire indstillinger: "Fra", "En gang", "hverdage" og "alle 
dage". Flytte mellem disse indstillinger ved at trykke på Mellemrum-1 eller 
Mellemrum-4. Hvis Forekomst er sat til Fra, lyder alarmen ikke på det 
angivne tidspunkt uanset hvordan de andre indstillinger i dialogen er sat. 
Hvis Forekomst er indstillet til Én gang, lyder alarmen kun én gang. Hvis 
Forekomst er indstillet til hverdage, lyder alarmen på det samme tidspunkt 
hver ugedag, mandag til fredag. Hvis Forekomst er indstillet til "Alle dage", 
lyder alarmen på det angivne tidspunkt 7 dage om ugen. Når du har valgt 
en indstilling, skal du trykke på Enter eller Højre-pil for at gå til det næste 



  

  

felt. 
 
6.2.3 Varighed 

 
Denne indstilling angiver, hvor længe alarmen lyder. Du kan vælge en 
varighed fra 1 minut til 9 minutter. Standard er 5 minutter. Du kan skrive 
varigheden i minutter direkte, Du kan også flytte mellem disse muligheder 
med Backspace/Mellemrum og Pil-op/ned. Hvis du indstiller varighed af 
alarmsignal til 1 minut, ringer alarmen i et minut. Derefter er enheden 
tavse. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på Enter eller Højre-pil 
for at gå til det næste felt. 

 
6.2.4 Antal gange, alarmen skal lyde 

 
Med denne indstilling kan du bestemme, hvor mange gange alarmen skal 
lyde. Hvis du ikke slår alarmen fra ved at trykke på Backspace-Enter, bliver 
den gentaget det antal gange, du har angivet under denne indstilling. De 
tilgængelige indstillinger er 1-5, og standardindstillingen er 3 gange. Du kan 
flytte mellem disse muligheder med Backspace/Mellemrum og Pil-op/ned. 
Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på Enter eller Højre-pil for at 
gå til det næste felt. 

 

6.2.5 Interval for gentagelse 

 
Denne indstilling angiver afstanden mellem de tidspunkter, hvor alarmen 
lyder. Hvis du eksempelvis indstiller gentagelsesintervallet til tre minutter, 
ringer alarmen igen 3 minutter, efter, den er stoppet. De tilgængelige 
indstillinger er fra 1 minut til 9 minutter, og standarden er 5 minutter. Du 
kan flytte mellem disse muligheder med Backspace/Mellemrum og Pil-
op/ned.  
Eftersom dette er den sidste indstilling, vil et tryk på Enter fuldfører 
indstilling af alarmen og afslutter dialogen "Alarm". 



  

  

, hvis du vil annullere indstilling af alarmen, så tryk på Esc.  

 
6.2.6 Stop alarmen 

 
Når alarmen lyder, viser Braille-displayet meddelelsen "Stop alarm? ja eller 
ja til alle". Hvis du vil stoppe alarmen midlertidigt (slumre), skal du trykke på 
Enter. Markøren står på Stop. 
Hvis du vil stoppe alarmen fuldstændigt, så den ikke bliver gentaget, skal 
du flytte markøren til indstillingen "Ja til alle" og trykke ENTER eller trykke 
to gange på en markørflyttetast. 
Tryk på Mellemrum / Backspace eller Mellemrum-1 / Mellemrum-4 for at 
flytte markøren mellem de forskellige indstillinger og tryk derefter på Enter. 

 
6.3) Dato og tid 
 
Du kan kontrollere eller indstille dato og klokkeslæt i programmet "Dato og 
tid". Du kan åbne "Dato og tid" således: Flyt til "Programmer" ved hjælp af 
Mellemrum-4 eller Mellemrum-1 og tryk på Enter. Flyt til "Dato og tid" ved 
hjælp af Mellemrum-4 eller Mellemrum-1, og tryk på Enter.  
Når "Dato og tid" åbner, vises klokkeslæt, ugedag, måned, dato og årstal. 
Tryk på Esc for at lukke Dato og tid.  

  
6.3.1 Indstil dato og klokkeslæt 

 
Hvis du vil indstille dato og klokkeslæt, skal du trykke på Ctrl-s (pkt. 2-3-4). 
Du kan også trykke Mellemrum-m eller Alt, Gå til Indstil ur med Mellemrum-
4 og trykke Enter. Du kan indtaste tiden direkte eller bruge Pil-op / Pil-ned 
til at vælge klokkeslættet. Tryk på Enter eller Højre-pil for at gemme 
indstillingen for tid og gå til indstillingen for dato. 
 
Hvis du vil indstille datoen, skal du skrive den korrekte dato på formen 
mmddåååå. Hvis du vil angive datoen 2. januar 2012, skal du skrive 



  

  

01022012. Hvis du vil redigere datoen, så flyt markøren til det sted du vil 
rette, og skriv en værdi for datoen.  

 
Brug følgende tastetryk til at navigere og indstille dato og klokkeslæt: 

- Venstre/højre-pil: flytte markøren mellem time/minut/dato 
- Pil-op/ned: ændre den aktuelle værdi for klokkeslæt eller dato 

 
Når du har angivet alle værdier korrekt, skal du trykke på Enter for at 
gemme tid og dato.  

   
6.3.2 Indstillinger for tid og dato 

 
Du kan åbne menuen med Alt-tasten eller Mellemrum-m og flytte til 
Indstillinger ved hjælp af Mellemrum-4 eller Mellemrum-1. Tryk på Enter for 
at åbne Indstillinger. Du kan også bruge Ctrl-o til at aktivere denne funktion 
direkte. I denne dialog kan du vælge "Tidszone", "Brug sommertid" og 
"tidsformat".  
 
Når du åbner Indstillinger for første gang, placeres du på "Tidszone". Du 
kan gennemgå listen over tidszoner ved at trykke på Mellemrum eller ved 
at skrive det første bogstav i en tidszone eller en tilsvarende by. Vælg din 
tidszone, og flytte til det næste element ved at trykke på Pil-ned.  
 
'Afkrydsningsfeltet "Brug sommertid" bliver vist. Du kan markere eller fjerne 
markeringen fra dette felt ved hjælp af Mellemrum". Når du har truffet et 
valg, så tryk på Pil-ned.  
 
Næste punkt er "Tidsformat". de mulige indstillinger, er 12 timer og 24-
timers ur. Du kan skifte mellem de to ved hjælp af Mellemrum".  
Når du har angivet alle indstillinger, så tryk på Enter for at gemme dine 
indstillinger.  

 



  

  

6.4 Stopur 
 

Åbn Stopuret således: Gå til "Programmer" ved hjælp af Mellemrum-4 eller 
Mellemrum-1 fra hovedmenuen og tryk på Enter. Gå til Stop uret ved hjælp 
af Mellemrum-4 eller Mellemrum-1. Når du trykker Enter på Stopuret, vises 
"00:00:00".  
 
Tryk på Enter for at starte Stopuret. Tryk på Enter igen, for at stoppe.  
Mens Stopuret kører, kan du trykke på Mellemrum for at holde en pause, 
og QBraille XL viser den forløbne tid i Braille-displayet. Tryk på Mellemrum 
igen for at få Stopuret til at fortsætte. 
 
Hvis du trykker på Backspace, mens stopuret er afbrudt eller kører, bliver 
stopuret nulstillet til "00: 00:00".  

 
6.5 Nedtællingsur 

 
Åbn Nedtællings-uret således: Gå til "Programmer" ved hjælp af 
Mellemrum-4 eller Mellemrum-1 fra hovedmenuen og tryk på Enter. Gå til 
nedtællings-uret ved hjælp af Mellemrum-4 eller Mellemrum-1. Når du 
trykker Enter på Nedtællings-uret, vises "00:00:00", og markøren er 
placeret på timefeltet. Du bliver bedt om at skrive timer, minutter og 
sekunder. Du kan indtaste tiden direkte eller ændre tidsværdierne ved 
hjælp af Pil-op eller Pil-ned.  
 
Når du indtaster timer, minutter og sekunder, skriver du et to-cifret tal for 
timerne, 2 cifre for minutterne og 2 cifre for sekunderne. Brug Computer 
Braille. Du behøver ikke at bruge taltegn. Hvis du trykker på Enter uden at 
skrive en værdi, starter nedtællings-uret med at tælle fra standardtiden, 
d.v.s. et minut. Når nedtællingen kører, viser uret "nedtælling xx minutter" 
og fortsætter med at vise den resterende tid, mens det tæller. 
 
Tryk på Enter, og QBraille viser den resterende tid og stopper 
nedtællingen. Tryk på Enter endnu en gang for at fortsætte nedtællingen. 



  

  

Hvis du trykker på Backspace annulleres nedtællingen. Når nedtællings-
uret når nul, lyder der en 10-sekunders alarm, og nedtællings-uret bliver 
nulstillet. Hvis du trykker på en tast eller en knap, mens alarmen lyder, 
stopper alarmen, uret nulstilles og er parat til at acceptere et nyt tidspunkt. 

 
6.6 Planlægningskalender  

 
6.6.1 Se kalenderen 

 
Når du starter planlægningskalenderen, vises kalenderen i en tabel, der 
indeholder måned, år, ugenummer og datoer. 
Når du åbner kalenderen for første gang, placeres du på den aktuelle uge.  

  
En uge starter søndag og slutter med lørdag og dags dato vises i parentes. 
Hvis du vil flytte i kalenderen en uge ad gangen, så flyt markøren til feltet 
uge og tryk på Pil-op eller Pil-ned. Hvis du vil flytte en måned eller et år ad 
gangen, så flyt markøren til feltet måned eller år, og tryk på Pil-op eller Pil-
ned. 
 
Hvis der er planlagt aftaler på en dato , vises en stjerne foran datoen. 
For at se detaljer om aftaler for en given dag, skal du trykke på Enter på 
datoen. Aftaler vises med tid, alarm og emne, og arrangeres i kronologisk 
rækkefølge.    

 
Menuen i kalenderen indeholder 8 menupunkter. Du kan åbne menuen ved 
at trykke på Alt eller Mellemrum-m.  
Kalenderens menu indeholder følgende punkter: "Ny aftale", "Ændre 
aftale", "Vis alle aftaler", "Søg aftaler", "Slet aftale", "Kopier aftale", 
"Sikkerhedskopier aftaler" og "Gendan aftaler".  
Du kan flytte mellem menupunkterne ved hjælp af Pil-op/Pil-ned eller 
Mellemrum-4/ Mellemrum-1. For at udføre et menupunkt, skal du trykke på 
Enter eller to gange på en Markørflyttetast.  

 



  

  

6.6.2 Ny aftale 

 
For at tilføje en ny aftale, flytte markøren til den ønskede dato og tryk på 
Ctrl-n (pkt. 1-3-4-5) eller Enter. Du kan også trykke Mellemrum-m eller Alt 
for at åbne menuen Vælg "Ny aftale", og tryk på Enter. "Nye aftale" 
dialogen indeholder følgende felter: "Dato", "Tid", "Alarmtid" og "Emne".  

 
1) Dato 
Indtast datoen som mmddåååå, måned, dag og år. Tryk på Pil-op eller Pil-
ned for at ændre værdierne for datoen eller indtast tallet direkte. Du kan 
også bruge markørflyttetasterne til at flytte markøren til den værdi, du 
ønsker at redigere. Når den ønskede dato vises, kan du trykke på Enter for 
at gå til det næste punkt. 

 
Brug følgende tastetryk til at flytte og ændre datoværdier. 

- Venstre/Højre-pil: flytte markøren mellem dag, måned og år 
- Pil-op/ned: ændre den aktuelle værdi for datoen  

 
2) Tid 
Tryk på Pil-op eller Pil-ned for at ændre tidspunktet. Du kan også skrive 
tidspunktet direkte som TTMM. Du kan også bruge markørflyttetasterne til 
at flytte markøren til den værdi, du ønsker at redigere. Når du har indstillet 
tidspunktet for aftalen, kan du trykke på Enter for at flytte til det næste 
element. 
 
3) Alarmtid 
Du kan angive alarmtidspunktet ved hjælp af Pil-op eller Pil-ned. eller 
skrive værdien direkte (den maksimal alarmtid er 47:59 eller 47 timer og 59 
minutter før aftalen). Standardværdien for alarm er "fra". Hvis du vil have 
alarmen til at lyde på tidspunktet for aftalen, skal du vælge "tid for aftale". 
Når du har indstillet den ønskede alarm tid, skal du trykke på Enter for at 
flytte til det næste element.  
 



  

  

4) Emne 
Skriv emnet for din aftale eller en beskrivelse af din aftale. Når du har 
indtastet alle oplysninger om din aftale, skal du trykke på Enter for at 
gemme aftalen.    

 
6.6.3 Ændre aftale 

 
Du kan ændre en aftale, som du tidligere har oprettet. For at gøre dette, 
skal du flytte til den aftale, du vil ændre. Tryk så på Ctrl-m. Du kan også 
åbne menuen ved at trykke på Mellemrum-m (pkt. 1-3-4) eller Alt og tryk 
Enter på "Ændre aftale". Denne dialog indeholder de samme felter som 
dialogen "Ny aftale". Den eneste forskel er, at hvert felt rummer den værdi, 
du indtastede da du oprettede aftalen. Rediger værdierne ved hjælp af de 
samme kommandoer, du bruger, når du opretter en aftale. Hvis du har 
foretaget ændringer, du ønsker at gemme, skal du trykke på Enter.  

 
6.6.4. Vis alle aftaler 

 
Du kan få vist alle de aftaler, du tidligere har planlagt. Når du er i 
kalendervisningen, skal du trykke på Ctrl-a (pkt. 1). Du kan også åbne 
menuen ved at trykke på Mellemrum-m (pkt. 1-3-4) eller Alt og trykke Enter 
på "Vis alle aftaler". 
Når alle aftaler bliver vist, placeres du på den nyeste aftale. Du kan flytte 
gennem aftaler ved hjælp af Pil-op eller Pil-ned. Aftaler vises som "dato: 
mm-dd-åååå, tid: TT: mm, Alarm tid: TT: mm".  
 
For at flytte til den første aftale i listen, skal du trykke på Mellemrum-1-3 
eller Pil-op-Venstre-pil. Hvis du vil flytte til den sidste aftale på listen, skal 
du trykke på Mellemrum-4-6 eller Pil-ned-Højre-pil. 
Du har adgang til alle funktionerne i planlægningskalenderen, mens du får 
vist alle aftaler. 

 



  

  

6.6.5 Søg efter aftale 

 
Du kan aktivere "Søg efter aftale" ved at trykke på Ctrl-f (pkt. 1-2-4). Du 
kan også åbne menuen ved at trykke på Mellemrum-m (pkt. 1-3-4) eller Alt, 
og tryk Enter på "Søg efter aftale". Du kan søge efter aftaler ved hjælp af 
ord fra emnefeltet. Når du trykker på Ctrl-f, viser QBraille XL 
meddelelsen"Søg?". Skriv det ord, du vil søge efter. Aftaler i listen over 
søgeresultater vises på samme måde som listen over alle aftaler.  

 
6.6.6 Slet aftale 

 
Hvis du vil slette en aftale, skal du flytte markøren til den dato, der 
indeholder den aftale, du vil slette. Tryk på Mellemrum-m for at åbne 
menuen, og tryk derefter Enter på "Slet aftale". Du kan også trykke på 
genvejstasten Ctrl-d (pkt. 1-4-5) fra aftalelisten. Du bliver spurgt, om du er 
sikker på, at du vil slette den valgte aftale. Tast y (pkt. 1-2-3-6) for at 
bekræfte sletningen af den markerede aftale, eller, placer markøren på "Ja" 
og tryk på Enter. Hvis du ikke vil slette den valgte aftale, taster du n eller 
flytter markøren til Nej og trykker på Enter.  

  
6.6.7 Kopier og Indsæt aftale 

 
Du kan kopiere aftaler, der er gemt i planlægningskalenderen til et 
dokument i Notesblokken. Flytte markøren til den aftale, du vil kopiere fra 
Kalendervisningen (listen over alle aftaler eller "Søg aftaler"). Åbn menuen 
ved at trykke Mellemrum-m (pkt. 1-3-4) eller Alt, vælg "Kopier aftale", og 
tryk på Enter. Du kan også trykke Ctrl-c for at aktivere denne funktion 
direkte. Du kan derefter indsætte aftalen i et dokument i Notesblokken ved 
at trykke på Ctrl-v. 

 
6.6.8 Sikkerhedskopier aftaler 

 



  

  

Funktionen "Sikkerhedskopiering" opretter en sikkerhedskopi af alle aftaler 
og gemmer sikkerhedskopien på enheden. Hvis du vil sikkerhedskopiere 
dine aftaler, skal du åbne menuen ved at trykke på Mellemrum-m (pkt. 1-3-
4) eller Alt. Brug derefter Pil-op/ned (Mellemrum-1 eller Mellemrum-4), til at 
navigere til "Sikkerhedskopier aftaler”. Du kan også trykke på Ctrl-b (pkt. 1 - 
2)" for at aktivere funktionen direkte. 

 
6.6.9 Gendan aftaler 

 
Hvis du vil gendanne dine aftaler fra en tidligere sikkerhedskopi, skal du 
trykke på Mellemrum-m (pkt. 1-3-4) eller Alt for at åbne menuen. Brug 
derefter Pil-op og ned til at finde "Gendan aftaler". Tryk derefter på Enter. 
Du kan også trykke på Ctrl-r (pkt. 1-2-3-5) for at aktivere denne funktion 
direkte. 
 Bemærk: Hvis du aktiverer funktionen "Gendan aftaler", og 

sikkerhedskopifilen indeholder aftaler, der også findes i den aktuelle 
kalender, vil du få dobbelte aftaler.  

 



  

  

7. Indstillinger  
 
Hvis du vil ændre indstillingerne på din QBraille XL, så gå til "Indstillinger" 
ved at trykke på Mellemrum-4 gentagne gange, og tryk på Enter eller tryk 
blot på "o (pkt. 1-3-5)" fra hovedmenuen.  
Du kan flytte mellem elementerne i listen over indstillinger ved at trykke på 
Mellemrum-1 eller Mellemrum-4. Du kan ændre værdien af en indstilling 
ved hjælp af Mellemrum eller Backspace. Hvis du vil gemme indstillingerne, 
så tryk på Enter. Hvis du vil afslutte "Indstillinger" uden at gemme 
ændringerne, så tryk Esc.  
 
Følgende er de indstillinger, der kan ændres: 
 
1. 8-punkt-tilstand: til/fra 
 
Med denne indstilling kan du sætte din Braille EDGE til 6-punkt-tilstand 
(fra) eller 8-punkt-tilstand (til). Standardværdien er "Fra". Hvis denne 
indstilling er slået til, vises alle store bogstaver med punkt 7 på 
punktdisplayet. Brug Mellemrum til at ændre denne indstilling. Hvis du vil 
annullere indstillingen, så tryk Esc, og du vender tilbage til hovedmenuen. 

 
2. Vis genvejstaster: til/fra 
 
Denne indstilling bestemmer, om genvejstaster bliver vist efter 
menupunkter. Standardværdien er "Til". Hvis du slår denne indstilling fra, 
vises genvejstasten ikke efter hvert menupunkt. 
 
Bruge Mellemrum til at slå dette emne til/fra. Tryk på Enter for at gemme 
indstillingen. For at annullere uden at gemme trykker du på Esc, og du 
vender så tilbage til hovedmenuen. 

 
3. Vis filoplysninger: til/fra 
 
Med denne indstilling kan du vælge, om attributter for filer og mapper skal 
vises i filbrowseren. Standardværdien er "Fra". Hvis denne indstilling er 



  

  

slået fra, vises kun filens navn og dens nummer i fillisten, f.eks. 
"noname.brl 1/1". 
Hvis denne indstilling er slået til, vises filnavn, størrelse, dato og nummer i 
listen. F.eks. "noname.brl 0b 01:01:2009 1/1" 
Brug Mellemrum til at ændre denne indstilling. Tryk på Enter for at gemme 
indstillingen. Hvis du vil annullere indstillingen, så tryk Esc, og du vender 
tilbage til hovedmenuen. 

 
4. Tilstand ved opstart: hovedmenu / nyt dokument / Seneste dokument / 
Terminal til skærmlæser / Lommeregner 
 
Med denne indstilling kan du vælge hvilken funktion , der skal udføres 
automatisk, når QBraille XL starter op. For eksempel, hvis denne indstilling 
er sat til "Nyt dokument", starter QBraille XL et nyt dokument så snart du 
tænder for apparatet, og du kan så skrive tekst i dokumentet. Standard er 
"Hovedmenu". Brug Mellemrum til at ændre denne indstilling. Hvis du vil 
annullere indstillingen, så tryk Esc, og du vender tilbage til hovedmenuen. 

 Bemærk, at denne indstilling gælder, når QBraille XL genstarter efter en 
blød eller hård nulstilling. Den gælder ikke, når du bruger Tænd/sluk-
knappen til at tænde for apparatet. Dette vil altid bringe dig tilbage til 
der, hvor du var, da du slukkede for apparatet. 

 
5. Afspil lyd: til/fra 
 
Med denne indstilling kan du vælge, om QBraille XL skal give lydsignaler. 
Hvis denne indstilling er slået fra, bliver advarselslyde og lydsignaler ikke 
afspillet. Standardværdien er "Til". Brug Mellemrum til at ændre denne 
indstilling. Hvis du vil annullere indstillingen, så tryk Esc, og du vender 
tilbage til hovedmenuen. 

 
6. Forkortelsesniveau for meddelelser: Forkortet / Uforkortet / Computer-
Braille (ikke i den danske version) 
 
Med denne indstilling kan du vælge, hvilken type punktskrift, du vil bruge, 
når du får vist meddelelser. De tilgængelige indstillinger er forkortet 
punktskrift, uforkortet punktskrift og Computer-Braille. Du kan skifte mellem 



  

  

indstillingerne ved at trykke på Mellemrum. Hvis du vil annullere 
indstillingen, så tryk Esc, og du vender tilbage til hovedmenuen. 

 
7. Braille-tabel: Spansk/fransk/tysk/italiensk/engelsk/UK-
engelsk/polsk/dansk/tyrkisk/hebræisk 
 
Med denne indstilling kan du vælge, hvilken Braille-tabel der skal bruges 
ved åbning af .brl-filer i Notesblok. De tilgængelige indstillinger er spansk / 
fransk / tysk / italiensk / engelsk / UK-engelsk / polsk / dansk / tyrkisk / 
hebræisk. Standardværdien er dansk. Brug Mellemrum for at Cirkulere 
gennem de tilgængelige indstillinger. Hvis du vil annullere indstillingen, så 
tryk Esc, og du vender tilbage til hovedmenuen. 

 
8. Tid for visning af meddelelser: Ignorer / 1 sek / 2 sek / 3 sek / 4 sek / 5 
sek / afvent  
 
Denne indstilling bestemmer, hvordan QBraille XL håndterer 
systembeskeder. Du kan indstille enheden til at ignorere 
systemmeddelelser, at afvente, indtil du trykker på en tast, eller du kan 
definere, hvor lang tid meddelelsen forbliver på displayet, før den 
automatisk forsvinder.  

 
De tilgængelige indstillinger er "Vis ikke", "1 sek", "2 sek", "3 sek", "4 sek", 
"5 sek" og "Afvent".  
 Standardindstillingen er 3 sekunder. Brug Mellemrum til at øge tid for 
visning af meddelelser med et sekund. Hvis indstillingen er angivet til 
"Afvent", bliver meddelelserne stående, indtil du trykker på en tast. Hvis du 
vælger "Vis ikke", ignoreres meddelelser, og vises ikke på displayet. 

 
9. Strømbesparelse: Til/fra 
 
Med denne indstilling kan du vælge, om QBraille XL skal skifte automatisk 
til dvaletilstand efter 10 minutters inaktivitet. Hvis denne indstilling er slået 
til, går QBraille XL automatisk i dvaletilstand, når apparatet ikke er blevet 
brugt i 10 minutter. Standard er "til". Brug Mellemrum til at ændre denne 
indstilling. Hvis du vil annullere indstillingen, så tryk Esc, og du vender 



  

  

tilbage til hovedmenuen. 
 

9. Forkortelsesniveau for indtastning: Forkortet / Uforkortet / 
Computer-Braille (ikke i den danske version) 

 
Med denne indstilling kan du vælge, hvilken type punkt du vil bruge, når du 
læser og skriver tekst i notesblokken eller skriver tekst i hybridtilstand.. De 
tilgængelige indstillinger er forkortet punktskrift, uforkortet punktskrift og 
Computer-Braille. Du kan skifte mellem indstillingerne ved at trykke på 
Mellemrum. Hvis du vil annullere indstillingen, så tryk Esc, og du vender 
tilbage til hovedmenuen. 
 

11. Afbryd Bluetooth automatisk ved 10% 
 
Med denne indstilling kan du vælge, at QBraille automatisk skal afbryde 
forbindelsen til en Bluetooth-enhed, når der kun er 10% batteri tilbage. Det 
kan være en god ide at gøre dette for at bevare Bluetooth-indstillingerne. 
Disse indstillinger går tabt, hvis batteriet bliver helt fladt. Hvis forbindelsen 
bliver afbrudt automatisk ved 10%, kan du i ro og mag finde en 
opladningsmulighed, uden at batteriet bliver yderligere drænet. 
Mulighederne er Til eller Fra. Som standard er denne indstilling slået fra. 
Brug Mellemrum til at ændre denne indstilling. Hvis du vil annullere 
indstillingen, så tryk Esc, og du vender tilbage til hovedmenuen. 
 

12. Bluetooth til/fra: 
Med denne indstilling kan du spare på batteriet ved at slå Bluetooth fra, når 
du ikke skal bruge den. 
 
13. Initialiser forbindelser til/fra: 
Dette vil slette alle gemte forbindelser. Tryk Mellemrum for at slå det til, og 
forbindelserne vil blive initialiseret, når du trykker Enter for at gemme 
indstillingerne. For at initialisere forbindelserne skal apparatet genstarte. 
 
14. Gendan: Automatisk/initialisér 
 
Med denne indstilling kan du vælge, om QBraille XL skal gendanne alle 
indstillinger ved en nulstilling, eller om indstillingerne skal nulstilles. Som 



  

  

udgangspunkt står denne indstilling til automatisk gendannelse. Brug 
Mellemrum til at vælge mellem indstillingerne. Hvis du vil annullere 
indstillingen, så tryk Esc, og du vender tilbage til hovedmenuen.  
   

 



  

  

8. Information  
 
Information er det sidste punkt i hovedmenuen på QBraille XL. For at gå til 
Information, skal du trykke Mellemrum-1 eller Mellemrum-4" og tryk Enter 
på Information. Du kan også trykke på genvejstasten i (pkt. 2-4) for at åbne 
Information, uanset din placering i menuen.  
 
Dialogen "Oplysninger" viser 4 elementer: 
1) SD-kort hukommelse: samlede plads, resterende plads 
2) Strømstatus: batteri-niveau, strømkilde (adapter/batteri)  
3) Firmware-version: versionsnummer, dato 
4) Bluetooth: Bluetooth-navn (QBraille 000000), pin kode (0000) 
 
Du kan navigere mellem Oplysningerne ved hjælp af Pil-op/ned eller 
Mellemrum-1/Mellemrum-4.  

Du kan bruge følgende genvejstaster til at se informationselementer fra et 
vilkårligt sted på enheden: 
SD-kort-hukommelse: Mellemrum-s (pkt. 2-3-4) 
Batteristatus: Mellemrum-p (pkt. 1-2-3-4) 
Firmware-version: Mellemrum-v (pkt. 1-2-3-6) 
Bluetooth-status: Mellemrum-b (pkt. 1-2) 
 

 
 

 
 



  

  

9. Kommandooversigt 
 

Generelle genveje 
 
Gå til det næste element i en menu eller liste: Pil-ned eller Mellemrum-4 
Gå til det forrige element i en menu eller liste: Pil-op eller Mellemrum-1 
Gå til det første emne i en menu eller liste: Home eller Mellemrum-1-3 
Gå til det sidste emne i en menu eller liste: End eller Mellemrum-4-6 
Gå til næste gruppe af 40 emner: Side-ned eller Mellemrum-3-4-5 
Gå til forrige gruppe af 40 emner: Side-op eller Mellemrum-1-2-6 
Udfør program: Enter eller eller to gange markørflyttetast 
Åbn undermappe: Enter eller markørflyttetast to gange 
Annuller: Esc-tasten eller Mellemrum-e 
Luk: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6) eller Esc-tast 
Gå ind i mappe eller åbn fil: Enter 
Flyt et niveau op i filstrukturen: Escape eller Backspace 
Åbn menuen: Mellemrum-1-2-4 eller Alt 
 
 
Notesblok 
 
Åbn nyt dokument: Ctrl-n (pkt. 1-3-4-5) 
Åbn seneste dokument: Ctrl-p (pkt. 1-2-3-4) 
Åbn dokument i "skrivebeskyttet" tilstand: Ctrl-r (pkt. 1-2-3-5) 
Gå til forrige linje: Mellemrum-1 eller Pil-op.  
Gå til næste linje: Mellemrum-4 eller Pil-ned.  
Gå til starten af linjen: Mellemrum-1-3 eller Home 
Gå til slutningen af linjen: Mellemrum-4-6 eller End 
Gå til forrige afsnit: Mellemrum-2-3 eller Ctrl-Pil-op.  
Gå til næste afsnit: Mellemrum-5-6 eller Ctrl-Pil-ned.  
Gå til forrige side: Page-up eller Mellemrum-1-2-6 
Gå til næste side: Mellemrum-Pkt.3-4-5 eller Side-ned 
Gå til starten af dokumentet: Mellemrum-1-2-3 eller Ctrl-Home 
Gå til slutningen af dokumentet: Mellemrum-4-5-6 eller Ctrl-end 



  

  

Starte blok: Ctrl-b (pkt. 1-2) 
Vælg alt: Ctrl-a 
Klip blok: Ctrl-x (pkt. 1-3-4-6) 
Kopier: Ctrl-c (pkt. 1-4) 
Sæt ind: Ctrl-v (pkt. 1-2-3-6) 
Slet tegn: Alt-c (pkt. 1-4) 
Slet ord: Alt-w (pkt. 2-4-5-6) 
Slet linje: Alt-l (pkt. 1-2-3) 
Slet blok: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5) 
Fortryd: Ctrl-z (pkt. 1-3-5-6) 
Indsæt dags dato: Insert-d (pkt. 1-4-5) 
Indsæt aktuelle klokkeslæt: Insert-t  
Indsætte beregning og resultat: Insert-r (pkt. 1-2-3-5),  
Søg: Ctrl-f (pkt. 1-2-4) 
Erstat: Ctrl-r (pkt. 1-2-3-5) 
Sæt mærke: Ctrl-m (pkt. 1.3.4) 
Gå til bogmærke: Ctrl-j (pkt. 2-4-5) 
Auto-rul: rul-op-Rul-ned 
Vis formaterings-tegn: Ins-c (pkt. 1-4) 
Skrivebeskyttet tilstand: Alt-r (pkt. 1-2-3-5) 
Automatisk rullehastighed: Skift-venstre-pil eller Skift-højre-pil 
Kopier fil eller mappe: Ctrl-c (pkt. 1-3) 
Klip fil/mappe: Ctrl-x (pkt. 1-3-4-6) 
Indsæt fil/mappe: Ctrl-v (pkt. 1-2-3-6) 
Slet fil/mappe: Ctrl-d (pkt. 1-4-5) 
Vælg alle filer/mapper: Ctrl-a  
Opret ny mappe: Ctrl-f (pkt. 1-2-4) 
Omdøb fil/mappe: Ctrl-e (pkt. 1-5) 
Søg efter fil/mappe: Ctrl-s (pkt. 2-3-4) 
Oplysninger: Ctrl-i (pkt. 2-4) 

 
 

Forbindelser 
Slå hybridtilstand til/fra: Mode-tast 



  

  

Skift til USB-forbindelse: Paring-Escape 
Skift til Bluetooth-Braille-forbindelser: Pairing-F1/F6 
Skift til Bluetooth-tastaturforbindelser: Pairing-F7/F12 
 
DAISY-læser 
Åbn DAISY-bog: Mellemrum-Enter-o (pkt. 1-3-5) 
Vis oplysninger om bog: Mellemrum-Enter-i (pkt. 2-4) 
Afslut: Mellemrum-z (pkt. 1-3-5-6) 
Gå til begyndelse: Mellemrum-1-3 eller Mellemrum-1-2-3 
Gå til slutning: Mellemrum-4-6- eller Mellemrum-4-5-6 
Gå til næste side: Mellemrum-3-4-5 
Gå til forrige side: Mellemrum-1-2-6 
Gå til side: Mellemrum-Enter-g (pkt. 1-2-4-5) 
Vælg forrige tekstenhed: Pkt. 1 
Vælg næste tekstenhed: Pkt. 4 
Gå til forrige tekstenhed: Pkt. 2 
Gå til næste tekstenhed: Pkt. 5 
Vælg forrige enhed for flytning: Pkt. 2-3 
Vælg næste enhed for flytning: Pkt. 5-6 
Gå til forrige enhed: Pkt. 3  
Gå til næste enhed: Pkt. 6  
Gå til næste overskrift: Mellemrum-5  
Gå til forrige overskrift: Mellemrum-2  
Gå til sidste overskrift: Mellemrum-4-6 
Gå til første overskrift: Mellemrum-1-3 
Tjek aktuelt læseniveau og overskrift: Mellemrum-Enter-w (pkt. 2-4-5-6) 
Find overskrift: Mellemrum-f (pkt. 1-2-4) 
Overskriftsliste: Mellemrum-Enter-h (pkt. 1-2-5) 
Gentag søgning: Mellemrum-Enter-f (pkt. 1-2-4) 
Sæt mærke ved aktuel position: Mellemrum-Enter-m (pkt. 1-3-4) 
Gå til næste mærke: Mellemrum-6 
Gå til forrige mærke: Mellemrum-3 
Slet mærke: Mellemrum-d (pkt. 1-4-5) 
Opret note: Mellemrum-Backspace-m (pkt. 1-3-4) 
Læs note: Mellemrum-Backspace-r (pkt. 1-2-3-5) 
Læs forrige note: Mellemrum-Backspace-p (pkt. 1-2-3-4) 
Læs næste note: Mellemrum-Backspace-n (pkt. 1-3-4-5) 
Slet note: Mellemrum-Backspace-d (pkt. 1-4-5) 



  

  

Afslut og slet position uden at spørge: Mellemrum-Enter-z (pkt. 1-3-5-6) 
Afslut og slet mærker uden at spørge: Mellemrum-Backspace-z (pkt. 1-3-5-
6) 
 
Programmer 
 
1) Lommeregner  
 
Vis resultat (lig med): Enter 
Indtast ny beregning: Enter 
Plus: pkt. 2-3-5-8 
Minus: Pkt. 3-6-8 
Gange: Pkt. 3-5 
Divideret med: Pkt. 3-4-8 
Procent: Pkt. 2-4-5-7-8 
Potens: Pkt. 1-2-3-4-8 
Decimalkomma: Pkt. 2 
Venstre parentes: Pkt. 2-3-6-8 
Højre parentes: Pkt. 3-5-6-8 
Ryd alt: Ctrl-A 
Gem i fil: Ctrl-S 
Kopier beregningslinje: Ctrl-c 
Sæt ind: Ctrl-v 
Kopier resultat: Ctrl-r 
Vis forrige beregning og resultat: Pil-op 

 
2) Stopur 
 
Start/Stop: Enter 
Pause: Mellemrum 
Nulstil: Backspace 

 
3) Nedtællings-ur 
 
Start/Stop: Enter 



  

  

Pause: Mellemrum 
Nulstil: Backspace 
Luk: ESC-tast 
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