
  

  

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. Kommandooversigt 
 

2.1 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 
 
 
2.2 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) 

 
 

2.3 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 
 

2.4 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) 
 

2.5 Programmer 
 

2.5.1 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 

 

2.5.2 Stopur 

 
Start/Stop: Enter 
Pause: Mellemrum 
Nulstil: Backspace 

 



  

  

2.5.3 Nedtællings-ur 

 
Start/Stop: Enter 
Pause: Mellemrum 
Nulstil: Backspace 
Luk: ESC-tast 
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