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Säkerhetsåtgärder 

För din egen säkerhet och för att skydda QBraille XL från oavsiktlig skada, läs och följ de följande 
säkerhetsåtgärderna. 

1. Strömadapterns ingångsspänning är 100V - 240V, och utgången är DC 5V / 2A. 

2. När du använder QBraille XL med batteriet för första gången kanske batteristatusen inte visas 
korrekt. För att säkerställa batterimätarens noggrannhet, sätt på QBraille XL och ladda enheten via 
nätadaptern i mer än fyra och en halv timme, eller låt QBraille XL anslutas till USB-kabeln i mer än tio 
och en halv timme. 

3. Din QBraille XL måste hanteras försiktighet. QBraille XL är en mycket känslig maskin. Se till att du 
hanterar enheten på ett korrekt sätt. QBraille XL är också mycket känslig för damm. Se till att QBraille 
XL hålls borta från dammiga miljöer. 

4. Punktcellerna är särskilt känsliga, invecklade delar. Om någon av punktcellerna inte fungerar 
ordentligt på grund av att det finns damm eller någon annan anledning, kontakta vårt 
reparationscenter. Eller den återförsäljare från vilken du köpte din QBraille XL, för support. 

5. Om du låter din QBraille XL stanna länge i en sluten miljö med hög temperatur, som inuti en bil på 
en varm sommardag, kan batteriet som är anslutet till QBraille XL störas eller brinna. Håll din QBraille 
XL borta från sådana miljöer. 

6. Demontera inte QBraille XL själv. Har inte någon annan som inte är auktoriserad av HIMS att 
öppna QBraille XL. Om en okvalificerad person demonterar enheten kan det uppstå allvarliga skador 
på QBraille XL. Om en obehörig person demonterar QBraille XL, upphör garantin, och enheten 
kommer att uteslutas från eventuellt gratis underhåll. Om någon vätska eller yttre kraft skadar 
enheten, kan den också uteslutas från gratis underhåll, även om skadan inträffar under 
garantiperioden. 

7. Vi tackar dig för att du använder QBraille XL, och vi värdesätter kommentarer eller förslag som du 
har för vår produkt. Om du har några klagomål eller förslag, vänligen lägg dina kommentarer på vår 
hemsida. Vi kommer att förbättra vår produkt baserat på dina kommentarer och förslag. 

8. Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en Class B digital enhet, i 
enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga 
störningar i en bostadsinstallation. 

Användning är underställd följande två villkor. 

1) Denna apparat får inte orsaka skadliga störningar, och 

2) Den här enheten måste acceptera eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad 
funktion. 

Denna utrustning kan generera, använda och utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte 
installeras och används i enlighet med anvisningarna, kan orsaka skadlig störning för 
radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i 
en viss installation. 

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar för radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas 
genom att stänga av och på apparaten, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen genom 
en eller flera av följande åtgärder: 

- Ändra eller flytta mottagarantennen. 

- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 
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- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. 

- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / tv-tekniker för hjälp. 

VIKTIG NOTERING: 

FCC RF-strålningsexponeringsförklaring: 

Denna utrustning överensstämmer med FCC RF-strålningsexponeringsgränser angivna för en 
okontrollerad miljö. Denna utrustning ska installeras och manövreras med ett minsta avstånd på 20 
cm mellan radiatorn och din kropp. Denna sändare får inte vara samlad eller fungera i kombination 
med någon annan antenn eller sändare. 

Observera 

Den här användarhandboken och produkterna är skyddade av upphovsrätten 

Microsoft Windows och Windows-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som 
tillhör Microsoft Corporation United States och andra länder. 

Copyright © 2018. SELVAS Healthcare, Inc. Alla rättigheter reserverade. 

Den här användarmanualen är skyddad av upphovsrätten tillhörande SELVAS Healthcare, med alla 
reserverade rättigheter. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. 
Användarmanualen får inte kopieras helt eller delvis utan samtycke från SELVAS Healthcare, Inc. 
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1. Komma igång 
1.1 Vad är QBraille XL? 
 

QBraille XL är en 40-teckens punktdisplay, utvecklad och producerad av SELVAS Healthcare Korea. 
Med det nya unika hybridtangentbordet kan du snabbt och enkelt skriva i punktskrift. Samtidigt kan 
du enkelt använda alla vanliga QWERTY tangentbordskommandon med både datorer, mobiltelefoner 
och surfplattor. Med QBraille XL kan du göra följande: 

1) Använda QBraille XL 40 som en punktdisplay för Windows, Mac, IOS eller Android skärmläsare. 
Med tangentbordet i Perkins-stil, bläddrings och navigeringsknappar, och allmänna QWERTY, 
ändrings och funktionstangenter gör att det blir bekvämt att skriva punktskrift i kombination med 
funktionaliteten hos ett vanligt tangentbord. 

2) Använd den inbyggda appen Anteckningar för att skapa och redigera punktskrift och textdokument 
Eller läsa dokument på språng, i format BRF, RTF, DOC, DOCX och PDF. 

3) Du kan läsa både utbildningsmaterial och dina favorit romaner i textbaserad DAISY. 

4) Använda flera inbyggda verktyg, såsom kalender, kalkylator, alarm, stoppur och 
nedräkningsklocka. 

1.2 Paket 
Din QBraille XL förpackning innehåller följande: 

1) QBraille XL 

2) Laddare 

3) USB C-kabel 

4) Bärväska 

5) Kom igång guide 

1.3 Hårdvarespecifikationer 
 

1) Operativsystem: Windows CE 6.0 

2) RAM: 256 MB 

3) CPU: Samsung S5PV210 

4) Batteri: Litiumpolymerbatteri 

5) Batterikapacitet: ca 20 timmar 

6) Tangentbord:  punkttangentbord med 9 tangenter i Perkins-stil, QWERTY, ändring och 
funktionstangenter placerade som på ett vanligt tangentbord, 4 bläddringsknappar, 40 cursorrouting 
knappar. Parkopplings-tangent och mode-tangent. 

7) Ytterligare knappar: På / Av-knapp, Hårdreset-knapp. 

8) Punktdisplay: 40 punktceller 

9) Bluetooth: Ver.2.1 + EDR 

10) Gränssnitt: 1 USB-C, 1 SD. 
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11) Ljud: Mono högtalare 

12) Storlek: 31 cm x 11,9 cm x 1,8 cm, vikt 845 g 

1.4 Fysisk orientering 
 

För att få ut det mesta av din QBraille XL är viktigt att bekanta sig med knapparna på QBraille XL och 
dess funktioner. Detta avsnitt beskriver det fysiska utseendet på QBraille XL. Placera QBraille XL på 
en bordsskiva med punktdisplayen vänd mot dig. Den är formad som en lång, platt rektangulär låda. 
Detta avsnitt av handboken beskriver varje sida av QBraille XL och de grundläggande funktionerna för 
varje knapp. 

1.4.1 Ovansidan 
 

Ovansidan på enheten innehåller tangentbordet och punktdisplayen. Längs den främre kanten finns 
40 punktceller. Precis ovanför punktdisplayen, finns det 40 små ovala knappar som motsvarar var och 
en av de 40 punktcellerna. Dessa knappar kallas cursor routingknappar. Var femte CR-knapp är 
markerad med en prick för att underlätta orienteringen. När du redigerar dokument, använd dessa 
knappar för att flytta markören till motsvarande punktcell. När du använder QBraille med en 
skärmläsare, till exempel Voiceover eller BrailleBack kan du använda CR-knappen för att välja 
objektet vid markören. 

På båda sidor av punktdisplayen finns två tangenter. Dessa är bläddringstangenter upp och ner. 
Bläddringstangenterna används för att bläddra med punktdisplayen genom menyer, fält, listor eller 
text. Du kan använda bläddringstangenterna för att flytta displayen framåt/bakåt eller uppåt/neråt. 

Den största delen av ovansidan är upptagen av det speciella hybridtangentbordet. I mitten av 
tangentbordet är det traditionella punkttangentbordet med punkterna 1-6, Mellanslag, 
Backsteg/punkt 7 och Enter/punkt 8.  

På samma rad som mellanslagstangenten finns ett antal ändringstangenter. De är placerade på 
samma sätt som på ett vanligt QWERTY-tangentbord. Från vänster till höger, Ctrl, Fn, Win, Alt, 
Mellanslag, Alt, Menu och Ctrl. När du använder en Mac eller iOS-enhet, tangenterna på den 
nedersta raden, från vänster till höger, som Fn, Ctrl, Opt, Cmd, Mellanslag, Cmd, Alt och Ctrl. Du kan 
byta till en traditionell Apple-tangentbordslayout i alternativmenyn. 

Över punkttangenterna, i den översta raden, hittar du på Esc-tangenten längst upp till vänster och 
funktionstangenterna F1-F12 till höger. Tangenterna F4, F8 och F12 är taktilt markerade.  

Längst till höger är en grupp av sex knappar anordnade i två vertikala rader med tre tangenter var. 
Dessa tangenter motsvarar standard 6-pack på ett QWERTY-tangentbord. Den vänstra kolumnen från 
topp till botten innehåller Ins, Home och End. Den högra kolumnen innehåller Del, PgUp och PgDn. 
Under dessa tangenter finns Pil-upp, Pil-ner, vänster och högerpil. 

När du använder en Mac kan piltangenterna inte användas i kombination för att slå på och av snabb 
navigering. Använd följande tangenttryckningar för att emulera dessa kombinationer: 

• Mellanslag-Punkter-3-6 Vänsterpil och Högerpil 

• Mellanslag-Punkter -1-4: Uppåtpil och Nedåtpil 

• Mellanslag-Punkter -1-6: Uppåtpil och Högerpil. 

• Mellanslag-Punkter -3-4: Uppåtpil och Vänsterpil 
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Längst till vänster under Esc och F1, det finns en andra grupp av fem tangenter anordnade i två 
kolumner. Nedanför F1, till vänster om Backsteg, uppifrån och ner, det Tab, Caps och Shift. Under Esc 
finns två tangenter, som är speciella för QBraille XL.  

Precis under Esc är Pair (Anslutnings-tangenten). Denna tangent används i kombination med andra 
tangenter för att utföra olika funktioner som har att göra med anslutning till andra enheter, inklusive 
att byta till en specifik anslutning, information om den aktuella anslutningen och listan över 
anslutningar.  

Under anslutnings-tangenten hittar du Mode tangenten. Med Mode kan du slå på och av hybridläget. 
Tangenten har också ytterligare funktioner när du använder den med andra tangenter. Se avsnittet 
för anslutning för mer information om Mode och anslutningstangenten. 

1.4.2 Höger sida 
 

LED-lamporna sitter nära framkanten. LED närmast framkanten indikerar strömstatus. När du laddar 
enheten, lyser den rött. När QBraille XL är på, lyser den gult.  Nästa LED visar Bluetooth-status. När 
Bluetooth är aktiverad lyser den blått. Dessa hjälper en seende person att kontrollera enhetens 
status när han arbetar med studenter eller elever. 

Mitt på sidan är USB C-porten. Du kan använda denna port för att ladda QBraille XL eller ansluta 
enheten till en dator som ett USB-tangentbord/punktdisplay. 

Nära den bakre kanten är SD-kortläsaren. QBraille XL kan hantera SD-kort med hög kapacitet, upp till 
32 GB. 

1.4.3 Vänster sida 
 

Vänster sida innehåller bara en knapp. Det är en liten rektangulär knapp markerad med en liten prick, 
och den används för att sätta på och stänga QBraille XL. 

Tryck på strömbrytaren i ca. en sekund för att slå på eller av enheten. 

När enheten är påslagen, kan du återigen trycka på På /Av-knappen i cirka en sekund för att stänga 
av enheten. Om enheten startas efter en fullständig avstängning, tryck och håll På / Av-knappen tills 
du hör ett kort pip och känner en vibration. "HIMS" visas i punktskrift flera sekunder. Strax före 
starten kommer "HIMS QBraille XL" att visas kortvarigt på displayen, så hör du startljudet och du 
kommer sedan in i huvudmenyn med fokus på anteckningar. Generellt används strömbrytaren på 
QBraille för att slå av och på viloläge, så att den är redo omedelbart.  Vill stänga av QBraille helt, håll 
strömbrytaren intryckt i minst 3 sekunder. 

1.4.4 Baksidan 
 

På baksidan av QBraille XL finns en enda liten knapp. Nära den högra änden av baksidan finns ett litet 
hål som innehåller hårdreset-knappen. Hårdreset används om enheten inte svarar som du förväntar 
dig eller om batteriet är helt urladdat och enheten inte startar när du ansluter den till laddaren. Du 
kan använda en tandpetare eller änden på ett gem för att trycka på återställningsknappen. Var 
försiktig när du trycker på hårdreset-knappen. Om du inte är försiktig och trycker för hårt eller 
använder en för liten spets kan du skada maskinen.  
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2. Grundfunktioner 
2.1 Slå på / av 
 

Tryck på strömbrytaren i ca. en sekund för att slå på eller av enheten. 

När enheten är påslagen, kan du återigen trycka på På / Av-knappen i cirka en sekund för att stänga 
av enheten. Om enheten startas efter en fullständig avstängning, tryck och håll På / Av-knappen tills 
du hör ett kort pip och känner en vibration. "HIMS" visas i punktskrift flera sekunder. Strax före 
starten kommer "HIMS QBraille XL" att visas kortvarigt på displayen, så hör du startljudet och du 
kommer sedan in i huvudmenyn med fokus på anteckningar. Generellt används strömbrytaren på 
QBraille XL för att slå av och på viloläge, så att den är redo omedelbart.  Vill stänga av QBraille XL 
helt, håll strömbrytaren intryckt i minst 3 sekunder. 

2.2 Hur man navigerar 
 

Använd följande tangenttryckningar för att navigera i menyer, listor och program på QBraille XL: 

1. Flytta till nästa objekt i en meny eller lista: 

    Pil ner eller Mellanslag-punkt 4 

2. Flytta till föregående objekt i en meny eller lista: 

    Pil upp eller Mellanslag-punkt 1 

3. Flytta till första objektet i en meny eller lista: 

    Home eller Mellanslag-punkter 1-3 

4. Flytta till sista objektet i en meny eller lista: 

   End eller Mellanslag-punkter 4-6 

5. Flytta till nästa 40 objekt: 

    PgDn eller Mellanslag-punkter 3-4-5 

6. Flytta till föregående 40 objekt: 

    PgUp eller Mellanslag-punkter 1-2-6 

7. Kör program: 

    Enter eller cursorrouting-knappen två gånger 

8. Öppna undermapp: 

    Enter eller cursorrouting-knappen två gånger 

9. Avbryt: Esc-tangent eller Mellanslag-e 

2.3 Modifierare och funktionstangenter 
 

Den största delen av ovansidan är upptagen av det speciella hybridtangentbordet. I mitten av 
tangentbordet är det traditionella punkttangentbordet med punkterna 1-6, Mellanslag, 
Backsteg/punkt 7 och Enter/punkt 8.  
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På samma rad som mellanslagstangenten finns ett antal ändringstangenter. De är placerade på 
samma sätt som på ett vanligt QWERTY-tangentbord. Från vänster till höger, Ctrl, Fn, Win, Alt, 
Mellanslag, Alt, Menu och Ctrl. När du använder en Mac eller iOS-enhet, tangenterna på den 
nedersta raden, från vänster till höger, som Fn, Ctrl, Opt, Cmd, Mellanslag, Cmd, Alt och Ctrl. 

Över punkttangenterna, i den översta raden, hittar du på Esc-tangenten längst upp till vänster och 
funktionstangenterna F1-F12 till höger. Tangenterna F4, F8 och F12 är taktilt markerade.  

Längst till höger är en grupp av sex knappar anordnade i två vertikala rader med tre tangenter var. 
Dessa tangenter motsvarar standard 6-pack på ett QWERTY-tangentbord. Den vänstra kolumnen från 
topp till botten innehåller Ins, Home och End. Den högra kolumnen innehåller Del, PgUp och PgDn. 
Under dessa tangenter finns Pil-upp, Pil-ner, vänster och högerpil. 

Längst till vänster under Esc och F1, det finns en andra grupp av fem tangenter anordnade i två 
kolumner. Nedanför F1, till vänster om Backsteg, uppifrån och ner, det Tab, Caps och Shift. Under Esc 
finns två tangenter, som är speciella för QBraille XL.  

Precis under Esc är Pair (Anslutnings-tangenten). Denna tangent används i kombination med andra 
tangenter för att utföra olika funktioner som har att göra med anslutning till andra enheter, inklusive 
att byta till en specifik anslutning, information om den aktuella anslutningen och listan över 
anslutningar.  

Under anslutnings-tangenten hittar du Mode tangenten. Med Mode kan du slå på och av hybridläget. 
Tangenten har också ytterligare funktioner när du använder den med andra tangenter. Se avsnittet 
för anslutning för mer information om Mode och anslutningstangenten. 

Obs! QBraille kan användas med både Windows och Apple-enheter, samt Android-telefoner och 
plattor. Du kanske vill ändra tangentbordets layout beroende på vilket operativsystem du använder. 
Du kan växla mellan en traditionell Microsoft- och Apple-tangentbordslayout i alternativmenyn 

Obs! Du kan inte köra flerprogram samtidigt på QBraille XL, du måste avsluta det aktuella 
programmet och återgå till huvudmenyn innan du öppnar en annan applikation. 

2.4 Använda menyer 
 

Huvudmenyn på QBraille XL består av följande 6 alternativ: 

1. Anteckningar 

2. Anslutningar 

3. DAISY läsare 

4. Program 

5. Alternativ 

6. Information 

Du kan navigera i huvudmenyn eller någon meny på enheten, med hjälp av navigeringskommandon 
som anges i föregående avsnitt. Du kan också trycka på menyns genvägsknapp, för att snabbt hoppa 
till och utföra det menyalternativet.  

När man tittar på ett menyalternativ visas flera saker inklusive namn, genvägsknapp, snabbtangent 
och om objektet har en undermeny eller öppnar en dialogruta. 

1) Genvägsknappar: 
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Kortkommandon visas i parentes efter menynamn till exempel, Öppna (o). Om du trycker på 
genvägsknappen kan du starta programmet direkt från var som helst i menyn. 

2) Undermenyer: 

När en meny innehåller en undermeny visas ordet "Dra ner" efter objektet för att indikera att "Enter" 
kommer att "öppna" en annan meny. 

3) Dialoger: 

När menyalternativet visar ordet "Dialog" efter objektet, betyder det att "Enter" kommer att öppna 
en dialogruta. 

4) Snabbtangenter: 

Snabbtangenter består i allmänhet av "Enter", "Mellanslag" eller "BackSpace", tryckt samtidigt med 
en bokstav eller punktkombination. Dessa visas med kortkommandon. 

Om du till exempel är i anteckningar trycker du på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" sedan på "Enter" 
på "Arkiv" du ser "Nytt (n) dra ner Ctrl-n". Ordet "Nytt" är menyalternativet. Tryck på bokstaven "n 
(punkter 1-3-4-5)" för att hoppa till "Ny" från "Arkiv" -menyn. Tryck på "Ctrl-n" för att komma åt 
kommandot "Nytt" från var som helst i Anteckningar. "N" är genvägsknappen och "Ctrl-n" är 
snabbtangenten. Det är viktigt att notera att vissa snabbkommandon är globala, vilket kommer att 
fungera var som helst på enheten, och vissa är programspecifika. 

Obs! Om du befinner dig i en undermeny eller dialogruta, och stänger av QBraille XL. När den sen 
startar hamnar du menyn, den stänger undermeny eller dialogruta. 

2.5 Laddning och användning av batteri 
 

Även om QBraille XL varnar dig när batteriet är lågt, är det viktigt att hålla reda på batteristatusen så 
att du inte förlorar osparade data eller tappar en Bluetooth-anslutning. 

För att kontrollera batteriets strömstatus, tryck på "Mellanslag-p (punkter 1-2-3-4)". Enheten visar 
följande 2 saker: 

1. Batteriladdningsnivå 

2. Strömkälla (batteri eller USB-ström) 

 Batterinivån representerar andelen av det återstående batteriet. Strömkällan indikerar om enheten 
drivs med batteriet eller USB-strömförsörjningen. 

För att stänga batteristatusstatusdialogen, tryck på Esc-knappen. 

När batterinivån är under 15% visar QBraille meddelandet "lågt batteri" och föreslår att du ansluter 
till ström. När batterinivån är under 5% visar QBraille en varning om att enheten automatiskt stängs 
av om 3 minuter om strömmen inte är ansluten. 

Obs! Om du är oroad över att du förlorar Bluetooth-anslutningsinställningarna, kanske du vill aktivera 
inställningen " Automatisk avstängning av Bluetooth vid 10%" i "Inställningar". Är den inställd på 
"På", meddelar QBraille XL dig och kopplar från en Bluetooth-enhet när batterinivån sjunker till 10%. 

2.6 Återställning och hård återställning 
 

Om QBraille XL inte svarar på tangenttryckningar eller kommandon, kan det vara nödvändigt att 
återställa enheten. 
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På baksidan av QBraille XL finns en enda liten knapp. Nära den högra änden av baksidan finns ett litet 
hål som innehåller hårdreset-knappen. Hårdreset används om enheten inte svarar som du förväntar 
dig eller om batteriet är helt urladdat och enheten inte startar när du ansluter den till laddaren. Du 
kan använda en tandpetare eller änden på ett gem för att trycka på återställningsknappen. Var 
försiktig när du trycker på hårdreset-knappen. Om du inte är försiktig och trycker för hårt eller 
använder en för liten spets kan du skada maskinen. 

När du trycker på hårdreset knappen kommer du att känna en lång vibration följt av omstartsljudet. 
Du kan också göra en mjuk omstart av enheten genom att hålla strömbrytaren intryckt i 3 sekunder 
för att stänga av enheten helt och sedan igen för att starta enheten igen. 

Om du vill återställa inställningarna till fabriksinställningarna kan du använda funktionen "Återställ" i 
menyn Alternativ som beskrivs senare i den här handboken. Alternativt kan du placera ditt fokus på 
"Information" i huvudmenyn och trycka på "BackSpace-Mellanslag-Enter-f (punkter 1-2-4)". 

* Obs! Om du använder någon av metoderna för att återställa till fabriksinställningarna, om ett SD-
kort sätts in i enheten, kommer dina inställningar automatiskt att återställas vid omstart från det 
kortet. Om du verkligen vill återställa till fabriksinställningarna, ta bort SD-kortet innan du fortsätter. 

2.7 Ställ in datum och tid 
 

Det är viktigt att datum och tid är rätt inställda när kalender och larm används. För att ställa in datum 
och tid, följ instruktionerna nedan: 

1) På huvudmenyn trycker du på "a (punkt-1)" för att öppna programmenyn. Tryck på "t (punkter-2-
3-4-5)" för att öppna "Datum och tid". Tryck på "Ctrl-s (dots-2-3-4)" eller tryck "Alt" för att öppna 
menyn och tryck "Enter" på "Ange". 

2) Skriv in tiden som hhmm med normala textredigeringskommandon. Du kan också använda 
följande navigeringsknappar för att ändra tiden. 

Upp / ner: Ändra tid 

Vänster / höger: Ändra timme eller minut 

3) Tryck på "Enter" eller högerpil för att flytta till rutan Datumredigering. 

4) Skriv månad, dag och år som mmddyyyy. Ex) 01252018 (25 januari 2018) eller du kan ändra 
datumet med följande kommandon: 

Upp / ner: ändra värde 

Vänster / höger: Ändra månad, dag, år 

5) Tryck på ENTER för att spara dina inställningar. 

2.8 Använd hjälpmenyn 
 

Du kan få tillgång till kontextspecifik hjälp var som helst på enheten genom att trycka på "Mellanslag-
h (punkter-1-2-5)". Om du trycker på kommandot "Hjälp" visas det en lista med snabbtangenter som 
gäller det aktuella öppna programmet. 

Flytta bland objekten med Mellanslag-punkt 1 / Mellanslag-punkt 4. Du kan välja ett objekt eller en 
funktion genom att trycka på "Enter". Om du väljer en funktion som inte kan utföras hörs ett 
varnings ljud och ingen åtgärd utförs. 
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2.9 Test av enheten 
 

Det kan hända att du vill kontrollera att alla punktceller och tangenter fungerar korrekt. 

Du kan starta testläget genom att trycka på BackSpace-Mellanslag-Enter-T (punkterna 2-3-4-5). 
QBraille XL börjar omedelbart höja och sänka varje punkt i displayen individuellt med en hastighet av 
1 per sekund, med början med punkt 1 i cell 1 och slutar med punkt 8 i cell 40. 

Du kan pausa och fortsätta testet med mellanslag. När du har pausat kan du trycka på cursorouting-
knappen ovanför varje cell för att höja alla stiften i den cellen. Du kan också testa vilken tangent som 
helst på enheten, och dess funktion visas i punktskrift. 

När du är klar med testläge trycker du på Mellanslag-z (punkter-1-3-5-6) för att stänga det. 

2.10 Globala snabbtangenter 
 

Använd följande snabbtangenter för att fråga information om din QBraille XL från de flesta ställen på 
enheten. 

  1) Kontrollera SD-kortets kapacitet: Mellanslag-s 

   2) Kontrollera batteristatus: Mellanslag-p 

   3) Kontrollera firmwareversion: Mellanslag-f 

   4) Kontrollera Bluetooth-status: Mellanslag-b 

   5) Kontrollera datum och tid: Mellanslag-t 

   6) Öppna Alternativ-menyn: Mellanslag-o 

   7) Öppna Hjälp: Mellanslag-h 

Ovanstående snabbtangenter är inte tillgängliga när du är i Information, ansluten till en annan enhet 
eller är i alternativmenyn. Hjälp är inte tillgänglig när du är i en dialogruta. 

2.11 Enhandsläge 
 

För användare som använder endast en hand kan enhandsläget kopplas till och från i 
alternativmenyn. Du kan också växla på och av från var som helst på enheten genom att trycka på 
"Backsteg-Mellanslag-punkter-1-2-3". Var vänlig observera följande regler vid användning av 
enhandsläget: 

• Navigeringstangenterna ska tryckas två gånger: piltangenter, PgUp/PgDn och Home/End. Andra 
modifierare behöver bara tryckas en gång. 

• Om du använder kombinationen punkt/modifierings-tangent trycker du först på punkttangenterna 
och sedan modifieraren. 

• När du skriver i punktskrift trycker ner punkttangenterna följt av "mellanslag". 
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3. Anteckningar 
3.1 Vad är anteckningar? 
 

Anteckningar på QBraille XL kan användas för att hantera, läsa, skapa och redigera dokument utan 
att ansluta till en dator eller mobiltelefon. Anteckningar stöder grundläggande redigeringsfunktioner 
som att skriva och redigera text, hitta, ersätta, markera funktioner och infoga datum, tid eller 
kalkylatorresultat. 

 Obs! Du kan inte använda Anteckningar på QBraille om ett SD-kort inte sitter i. Om du försöker 
öppna programmet utan att ett SD-kort sitter i, visas meddelandet "SD-kort saknas". 

"Anteckningar" stöder skapande och redigering av TXT och Braille-filer. RTF-, DOC- och DOCX-filer 
samt textbaserade PDF-dokument kan du läsa men inte redigera. 

3.2 Starta och avsluta 
 

"Anteckningar" är det första objektet i QBraille XL:s huvudmeny. För att starta programmet: Navigera 
till det och tryck på Enter eller tryck två gånger på en cursorrouting-knapp. Eller du kan trycka på 
snabbtangenten n (punkter 1-3-4-5). 

För att avsluta "Anteckningar" trycker du på "Mellanslag-z (punkter 1-3-5-6)" eller "Esc-tangenten". 
Om du redigerar ett dokument frågas du om du vill spara dokumentet. Om du vill spara dokumentet, 
tryck på "y (punkter 1-3-4-5-6)" eller ändra svaret på "Ja" med hjälp av mellanslag eller BackSpace 
och tryck på "Enter". Om du vill stänga "Anteckningar" utan att spara dokumentet, tryck på "n 
(punkter 1-3-4-5)" eller ändra svaret på "Nej" med hjälp av mellanslag eller Backsteg och tryck på 
"Enter". 

3.3 Struktur av anteckningar 
 

"Anteckningar" innehåller en filhanterare och ett dokumentfönster. När du startar "Anteckningar" 
placeras du i filhanteraren som visar innehållet på SD-kortet som sätts in i QBraille XL. För 
identifiering är mappnamn omgivna av citattecken. I fil / mapplistan kan du utforska, skapa, kopiera, 
ta bort och byta namn på mappar eller filer. Mappar och filer är ordnade i alfabetisk ordning och 
visas som "aktuellt objekt nummer / totala poster". 

Använd följande tangenttryckningar för att navigera i filer och mappar i filhanteraren: 

1) Flytta till föregående objekt: pil upp eller mellanslag-punkt 1 

2) Flytta till nästa objekt: pil ner eller mellanslag-punkt 4 

3) Flytta till första objektet i den aktuella listan: Home eller Mellanslag-punkter 1-3 

4) Flytta till sista objektet i den aktuella listan: End eller Mellanslag-punkter 4-6. 

5) Öppna mapp eller fil: Enter 

6) Flytta tillbaka en nivå i mappstrukturen: Backsteg 

Du kan också hoppa till en fil eller mapp genom att skriva den första bokstaven i filen eller 
mappnamnet. 

I filhanteraren kan du använda menyn för att utföra flera filer och mapphanteringsuppgifter. För att 
öppna MENY, tryck på "Alt" -tangenten, eller mellanslag-punkter 1-3-4 
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Använd följande tangenttryckningar för att navigera i menyn i filhanteraren och / eller 
dokumentfönstret: 

1) Flytta till föregående menyalternativ: pil upp eller mellanslag-punkt 1 

2) Flytta till nästa menyalternativ: pil ner eller mellanslag-punkt 4 

3) Flytta tillbaka en nivå i menystrukturen: Esc-tangenten. 

4) Öppna undermeny / välj menyalternativ: Enter 

5) Stäng menyn: Esc-tangenten 

Du kan också trycka genvägsknappen som visas efter menyalternativet för att direkt hoppa till och 
köra det objektet. 

Nedan finns de tillgängliga menyalternativen i filhanteraren och dokumentfönstret: 

1) Filhanterarens meny (ALT eller mellanslag-punkter 1-3-4) 

: Öppna, Öppna som skrivskyddad, Kopiera, Klistra in, Klipp ut, Radera, Ny mapp, Ny fil, Byt namn, 
Sök, Markera allt, Information och Avsluta 

2) Tillgängliga menyalternativ i dokumentfönstret (åtkomst genom att trycka på ALT eller mellanslag-
punkter 1-3-4) 

: Arkiv, Redigera, Märke, Verktyg och Infoga. 

3.4 Öppna dokument 

3.4.1 Skapa ett nytt dokument 
 

Flytta till mappen där du vill skapa dokumentet och tryck Ctrl-n (punkter 1-3-4-5) eller kör 
alternativet "Ny fil" under Arkiv. 

Nytt dokument med namnet "noname.brl / noname.txt" skapas och markören är placerad på den. 
Tryck på "ENTER" för att öppna och redigera dokumentet. 

3.4.2 Öppna dokument 
 

För att öppna ett dokument, tryck på "Ctrl-o (punkter1-3-5)". Navigera till filen du vill öppna i listan 
och tryck på "Enter". Om du inte tidigare öppnat dokumentet placeras du längst upp i filen. Om du 
tidigare öppnat dokumentet på QBraille XL placeras du där du senast var. 

3.4.3 Öppna det senaste dokumentet 
 

Med den här funktionen kan du direkt öppna det senaste dokumentet som du läser eller redigerar på 
enheten. För att öppna senaste dokumentet, tryck Ctrl-p (punkter 1-2-3-4) från filhanteraren. Eller 
öppna menyn med "Alt" -tangenten eller "Mellanslag-punkter 1-3-4" från filhanteraren och flytta till 
"Senaste Dokument" med upp / ner pil och tryck" Enter ". Dokumentet som du öppnade senast 
laddas automatiskt. 

3.4.4 Öppna dokumentet i läsläge 
 

Med den här funktionen kan du öppna ett dokument utan oro för oavsiktliga ändringar eller infoga 
data i dokumentet, eftersom det här läget endast tillåter dig att läsa dokumentet. 
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För att öppna ett dokument i läsläge, tryck Ctrl-r (punkter 1-2-3-5) från filhanteraren. Filen i fokus 
öppnas i läsläge och du kan läsa filen utan oro för oönskade redigeringar. 

3.5 Spara dokument 
 

1. Spara 

Om du vill spara det aktuella öppna dokumentet utan att ändra filtypen eller byta namn på 
dokumentet, tryck Ctrl-S (punkter 2-3-4) eller kör "spara" under "Arkiv" i dokumentfönstret. 

2. Spara som 

Om du vill spara dokumentet under ett annat filnamn trycker du på Alt-s (punkter 2-3-4) eller kör 
"Spara som" under menyn "Arkiv" i dokumentfönstret. Du kan bara ändra filnamnet; Du kan inte 
ändra filtypen. Skriv det nya filnamnet och tryck på "ENTER". 

Obs! Om du sparar en RTF-, PDF-, DOC- eller DOCX-fil sparas den automatiskt som en TXT-fil, 
eftersom QBraille inte stöder att spara Microsoft Word-, PDF- eller RTF-filer. 

3.6 Dokumentnavigering 
 

Medan du läser / redigerar ett dokument kan du navigera med cursorrouting-knapparna, 
punkttangentbordet och pilarna. 

Använd följande tangenttryckningar för att navigera i ett dokument: 

1) Bläddra bakåt: bläddringsknapp upp 

2) Bläddra framåt: bläddringsknapp ner 

3) Flytta till föregående rad: Mellanslag-punkt 1 eller pil upp 

4) Flytta till nästa rad: Mellanslag-punkt-4 eller pil ner 

5) Flytta till början av raden: Mellanslag-punkter 1–3 

6) Flytta till slutet av raden: Mellanslagpunkter -4-6 

7) Flytta till föregående stycke: Mellanslag-punkter 2-3 eller Ctrl-pil upp. 

8) Flytta till nästa stycke: Mellanslag-punkter 5-6 eller Ctrl-pil ner. 

9) Flytta till föregående sida: PgUp eller Mellanslag-punkter 1-2-6. (en sida definieras som 25 rader) 

10) Flytta till nästa sida: PgDn eller Mellanslag-punkter 3-4-5 (flyttar ner 25 rader) 

11) Flytta till toppen av dokumentet: Mellanslag-punkter 1-2-3 eller Ctrl-Home 

12) Flytta till slutet av dokumentet: Mellanslag-punkter 4-5-6 eller Ctrl-End 

3.7 Redigera ett dokument 

3.7.1 Välja text 
 

Kommandot "Markering" låter dig välja en viss del av texten som du vill redigera. När du använder 
kommandot "Markering" visas markeringen med "punkter 7-8. 

För att markera text i ett dokument placerar du markören på den plats där du vill börja välja text. 
Tryck på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" för att öppna "Redigera" -menyn och tryck "Enter" 
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på "Markering". När du redigerar ett dokument aktiveras det här kommandot genom att trycka på 
"Ctrl-b (punkter 1-2)". Slutet på ditt val är där du placerar markören efter att du har aktiverat 
kommandot "Markering". 

Kommandot "Markera allt" markerar all text i ett dokument. För att aktivera det här kommandot, 
tryck på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" och tryck "Enter" på "Redigera". Flytta till 
"Markera allt" genom att trycka flera gånger på "Mellanslag-4" och tryck på "Enter". När du redigerar 
ett dokument trycker du på "Ctrl-a (punkt 1)" för att aktivera den här funktionen. 

3.7.2 Kopiera och klistra in 
 

För att kopiera den valda texten till klippbordet trycker du på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller 
"Alt" för att öppna menyn och flytta till "Redigera" genom att trycka på "Mellanslag-punkt 4". Tryck 
på "Enter" för att öppna menyn "Redigera". Tryck på "Mellanslag-punkt 4" för att flytta till "Kopiera" 
och tryck "Enter". När du redigerar ett dokument aktiveras det här kommandot genom att trycka på 
"Ctrl-c (punkter 1-4)". 

För att klistra in vald text från Urklipp trycker du på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" och 
trycker på "Enter" på "Redigera". Flytta till "Klistra in" genom att trycka flera gånger på "Mellanslag-
punkt 4" och tryck på "Enter". När du redigerar ett dokument trycker du på "Ctrl-v (punkter 1-2-3-6)" 
för att klistra in texten från Urklipp till din nuvarande markörplats. 

3.7.3 Klipp ut 
 

För att klippa ut vald text, tryck på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" och tryck "Enter" på 
"Redigera". Flytta till "Klipp ut" genom att trycka flera gånger på "Mellanslag-punkt 4" och tryck 
"Enter". När du redigerar ett dokument aktiveras det här kommandot genom att trycka på "Ctrl-x 
(punkter 1-3-4-6)". 

Skillnaden mellan "Klipp ut" och "Kopiera" är att om du utför "Klipp ut" -kommandot flyttas den valda 
texten till klippbordet och urvalet tas bort från dokumentet. Kommandot "Kopiera" kopierar helt 
enkelt urvalet till urklippet och den markerade texten finns kvar i dokumentet. 

3.7.4 Radera 
 

Om du vill radera ett tecken, ett ord, en rad eller ett block använder du snabbtangenterna nedan: 

1) Radera tidigare tecken: BackSpace 

2) Radera nuvarande tecken: Alt-c (punkter 1–3) 

3) Radera nuvarande ord: Alt-w (punkter 2-4-5-6) 

4) Radera aktuell rad: Alt-l (punkter 1-2-3) 

5) Ta bort block: Mellanslag-d (punkter 1-4-5) 

Kommandot "Radera block" är endast tillgängligt när ett textblock är markerat. Du kan också komma 
åt det här kommandot via menyn "Redigera". 

För att radera det valda blocket trycker du på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4) "eller" Alt "och tryck" 
Enter "på" Redigera". Flytta till "Radera" genom att trycka flera gånger på" Mellanslag-punkt 4 "och 
tryck" Enter ". 
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3.7.5 Ångra 
 

Du kan ångra den senaste åtgärden som utförts som "Kopiera", "Klippa ut", "Klistra in" eller 
"Radera". För att ångra ditt senaste kommando trycker du på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller 
"Alt" och trycker på "Enter" på "Redigera". Flytta till "Ångra" genom att trycka på "Mellanslag-punkt 
4" flera gånger och tryck "Enter". Medan du trycker på "Ctrl-z (punkter 1-3-5-6)" aktiveras "Ångra" -
kommandot medan du redigerar ett dokument. 

3.7.6 Infoga datum och tid 
 

Du kan lägga in dagens datum och aktuella tid separat i ditt dokument. För att infoga det aktuella 
datumet, tryck på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" och tryck "enter" på "Infoga". Flytta till 
"Datum" genom att trycka flera gånger på "mellanslag-4" och tryck "enter". När du redigerar ett 
dokument aktiveras det här kommandot genom att trycka på "Ins-d (punkter 1-4-5)". 

 För att infoga aktuell tid, tryck på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" och tryck "enter" på 
"Infoga". Flytta till "tid" genom att trycka flera gånger på "mellanslag-punkt 4" och tryck "enter". När 
du redigerar ett dokument aktiveras det här kommandot genom att trycka på "Ins-t (punkter 2-3-4-
5)". 

När du aktiverar en av dessa funktioner sätts dagens datum eller aktuell tid in i ditt dokument på 
markörens plats. 

3.7.7 Infoga beräkning och resultat 
 

Med den här funktionen kan du lägga in resultatet av en beräkning i ditt dokument på markörens 
plats. Tryck på "Ins-r (punkter1-2-3-5)", och resultatet av det aktuella mattetalet beräknas och läggs 
in i dokumentet. Eller tryck på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" och tryck "enter" på 
"Infoga". Flytta till "Beräkna" genom att trycka flera gånger på "mellanslag-punkt 4" och tryck 
"enter". 

* Obs! Du måste använda litterär punktskrift för att skriva matematikuttryck, där operatörerna 
föregås av en punkt 4. Så för att skriva "3 + 8" ska du skriva: nummertecken, sedan 3, sedan 
Mellanslag, sedan punkt 4, sedan +, sedan Mellanslag, sedan 8. 

Nedan visas tillgängliga operatorer: 

1) Plus: punkter 3-4-6 

2) Minus: punkter 3-6 

3) Multiplicera med: punkter 1-6 

4) Delat med: punkter 3-4 

5) Procent: punkter 1-4-6 

6) Exponent: punkter 4-5-7 

7) Decimal punkt: punkter 4-6 

8) Vänster parentes: punkter 1-2-3-5-6 

9) Höger parentes: punkter 2-3-4-5-6 
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3.8 Sök och ersätt 

3.8.1 Sök 
 

Sökfunktionen låter dig söka efter text i ett dokument. När texten har hittats tas du till den 
positionen i ditt dokument. För att utföra detta kommando trycker du på "Mellanslag-m (punkter 1-
3-4)" eller "Alt" och flyttar till "Verktyg" genom att trycka på "Mellanslag-punkt 4" och tryck "Enter". 
Flytta till "Sök" genom att trycka på "Mellanslag-punkt 1" eller "Mellanslag-punkt 4". Medan du 
trycker på "Ctrl-f (punkter 1-2-4)" aktiveras "Sök" -kommandot medan du redigerar ett dokument. 

När "Sök" körs visas dialogrutan "Sök". Denna dialogruta består av "Sök textsträng" och 
"Sökriktning". 

1. Sök textsträng 

Det första fältet i "Sök" -dialogrutan är "Sök textsträng". I den här redigeringsrutan kan du skriva 
texten som du vill hitta. För att söka efter texten, tryck på "Enter". 

2. Sökriktning 

Nästa fält är "Sökriktning framåt / bakåt”. Standardriktningen är "framåt)". Om du vill söka 
dokumentet från din nuvarande markör till slutet, tryck på "f (punkter 1-2-4)". Om du vill söka 
dokumentet från din aktuella markör till början, tryck på "b (punkter 1-2)". Eller du kan trycka på 
cursorroutingknappen ovanför framåt eller bakåt på displayen. 

Om det inte finns några sökresultat visas "ej funnen" och du kommer till din tidigare position i 
dokumentet. 

Om du vill söka efter samma text igen trycker du på "Ctrl-Shift-f (punkter 1-2-4)", "Sök". 

3.8.2 Ersätt 
 

För att utföra detta kommando trycker du på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" och navigerar 
till "Verktyg" genom att trycka på "Mellanslag-punkt 4" och tryck "Enter". Flytta till "Ersätt" med 
"Mellanslag-4" och tryck "Enter". När du redigerar ett dokument aktiveras den här funktionen genom 
att trycka på "Ctrl-r (punkter 1-2-3-5)". 

"Ersätt" öppnar en dialogruta som består av följande fält: "Sök textsträng" och "Ersätt med". 

1. Sök textsträng 

Skriv texten som du vill ersätta i det här fältet och tryck på "Enter". 

2. Ersätt med 

Skriv ersättningstexten i den här redigeringsrutan och tryck på "Enter". 

Du blir ombedd att välja följande "Ersätt? en gång / alla ". Om du vill ersätta en gång trycker du på o 
(punkter 1-3-5). Om du vill ersätta alla förekomster av den hittade texten trycker du på a (punkt 1), 
eller du kan trycka på en cursorroutingknapp över det önskade alternativet. 

Obs! Funktionen "Ersätt" är endast tillgänglig i framåtriktningen. 

3.9 Märke 

3.9.1 Infoga märke 
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Kommandot "Lägg in märke" markerar en position i dokumentet som du vill återgå till senare. Du kan 
lägga in upp till 26 olika märken i ett dokument på QBraille XL, definierat av bokstäverna a-z. För att 
utföra detta kommando, flytta markören till den plats där du vill ställa in ett märke och tryck 
"Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" och flytta till "Märke" genom att trycka på "Mellanslag-
punkt 4 "och tryck på" Enter ". Flytta till "Lägg in märke" genom att trycka på "Mellanslag-punkt 4" 
och tryck "Enter. När du redigerar ett dokument trycker du på "Ctrl-m (punkter 1-3-4)" för att 
aktivera det här kommandot. 

När markeringen sätts in korrekt visas ”Märke a-z insatt". Märken blir automatiskt namngivna från 
"a" till "z" enligt den ordning du skapat dem. 

3.9.2 Gå till märke 
 

Kommandot "Gå till märke" hoppar till ett märke som tidigare har ställts in. För att utföra detta 
kommando trycker du på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" och flyttar till "Märke" genom att 
trycka på "Mellanslag-4" och tryck "Enter". Flytta till "Gå till märke" genom att trycka på "Mellanslag-
punkt 4" och tryck "Enter". När du redigerar ett dokument går du till markerad text genom att trycka 
på "Ctrl-j (punkter 2-4-5)". Det står ”Ange ett märke mellan a-ö”. Skriv bokstaven för det märke du 
vill hitta, och QBraille XL flyttar markören till märkets position. Du kan också gå direkt till märket 
genom att skriva märkets bokstav tillsammans med "F8". 

3.10 Skrivläge 
 

Om du skriver väldigt snabbt kan du tycka att det är användbart att använda skrivläge så att du kan 
skriva så snabbt som du vill utan att du oroar dig för att oavsiktligt komma in i kommandon medan 
du skriver. För att aktivera skrivläge trycker du på "F4-k (punkter 1-3)". 

När du är i ”Skrivläge” kommer tangenter som Mellanslag, BackSpace och Enter inte fungera som 
modifierare. Om du trycker på mellanslag-punkt 1 kommer enheten att mata in ett mellanslag och 
sedan punkt 1 som separata tangenttryckningar. Detta hindrar dig från att flytta markören utan att 
du vill det eller att utföra oavsiktliga funktioner, när du skriver. Tryck på "F4-k (punkter 1-3)” igen för 
att avsluta skrivläge och återgå till normalt läge. 

3.11 Filinformation 
 

Om du vill visa status för anteckningar, eller snarare informationen för den öppna filen, kan du göra 
det genom att trycka på "Mellanslag-punkter 3-4". Efter att du har läst filinformationen trycker du på 
valfri tangent för att återgå till dokumentet. 

3.12 Löpande läsning 
 

Kommandot "Löpande läsning" flyttar automatiskt displayen 40 tecken framåt genom dokumentet. 

Du kan aktivera och avaktivera automatisk löpande läsning genom att trycka upp och nedpilarna 
samtidigt. Du kan också avbryta automatisk rullning genom att trycka på "Esc" -knappen. Du kan 
styra hastigheten på automatisk rullning med "Ctrl-Vänster Pil" och "Ctrl-Höger Pil". 

3.13 Inställningar 
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För att öppna menyn "inställningar" tryck på "Ctrl-e (punkter 1-5)". Eller tryck på "Mellanslag-m 
(punkter 1-3-4)" eller "Alt" och flytta till "Verktyg" genom att trycka på "Mellanslag-punkt 4" och 
tryck "Enter". Flytta till "Inställningar" genom att trycka på "Mellanslag-punkt 4" och tryck "Enter". 

Flytta bland de tillgängliga inställningarna med "Mellanslag-punkt 4" eller "Mellanslag-punkt 1". 
Använd "Mellanslag" eller "BackSpace" för att ändra värdet. 

1) Visa specialtecken: På / av 

Med det här alternativet kan du välja om formattecken som flik och formulärmatning visas. 
Formaterade tecken markeras som "vagnretur ($ p)" och "markeringsindikatorn ($ pl)". När du 
redigerar ett dokument trycker du på "Ins-c (punkter 1-4)" upprepade gånger för att ändra värdet för 
inställningen "visa specialtecken" direkt. 

2) Ändra nivå för pil Upp / Ned: Rad / Mening / Stycke / Sida 

Det här alternativet ändrar vad som händer när du trycker på "pil upp" eller "pil ner" medan du läser 
ett dokument. De tillgängliga inställningarna är "Rad", "Mening", "Stycke" och "Sida". Standard är 
inställd på "Rad". 

3) Skrivskyddad: På / av 

Om det här alternativet är inställt på "På" kan dokumentet inte ändras. Den här inställningen 
används för att skydda dokumentet från oavsiktliga ändringar. När du redigerar ett dokument trycker 
du på "Alt-r (punkter 1-2-3-5)" för att ändra värdet på inställningen direkt. 

4) Hastighet för löpande läsning: 1-36 

Det här alternativet anger hur lång tid det ska den automatiskt flyttar framåt i ett dokument. 
Trettiosex är den snabbaste hastigheten. Genom att trycka på "Mellanslag" ökar rullhastigheten och 
"Backsteg" minskar den. Medan du automatiskt läser ett dokument trycker du på "Ctrl-pilvänster" 
eller "Ctrl-pilhöger" för att ändra värdet för inställningen direkt. 

5) Dokumenttyp för nytt dokument: Punktskriftsdokument / Textdokument 

Det här alternativet definierar standard dokumenttyp när du skapar ett nytt dokument. Du kan välja 
mellan punktskrift och text. Standardvärdet är punktskrift. 

6) Blinkning för markering: På / Av 

Denna funktion definierar om markören blinkar eller inte när du navigerar / väljer markerad text. 

3.14 Hantera filer / mappar 
 

För att öppna filhanteraren, tryck Ctrl-o (punkter 1-3-5) eller "Alt" och flytta sedan till "fil" genom att 
trycka på "Mellanslag-punkt 4" och tryck "Enter". Flytta till "filhanteraren" genom att trycka på 
"Mellanslag-punkt 4", och tryck "Enter". Från filhanteraren kan du skapa, öppna och hantera filer och 
mappar. 

3.14.1 Kopiera och klistra in filer och mappar 
 

"Kopiera" lämnar de valda filerna och mapparna på sin ursprungliga plats och skapar kopior av dem 
var du vill. Använd funktionen "Kopiera" enligt följande: 

1) Välj de filer och mappar du vill kopiera genom att trycka på "mellanslag" på var och en av dem. 



24 
 

2) Öppna menyn och välj "Kopiera" från listan för att kopiera de valda filerna och mapparna. Du kan 
utföra kommandot "Kopiera" direkt från fillistan genom att trycka på "Ctrl-c (punkter 1-4)". 
Meddelandet "Kopiering slutfört" visas. 

3) Navigera till målmappen. 

4) Öppna menyn och välj "Klistra in". Tryck "Enter" på "Klistra in", och dina valda filer och mappar 
kopieras. Du kan trycka på "Ctrl-v" för att utföra kommandot "klistra in" direkt från fillistan. När det 
är klart visas "Klistra in färdigt". 

3.14.2 Klipp och flytta filer och mappar 
 

"Klipp ut" tar bort de valda filer och mappar från sina ursprungliga platser och flyttar dem till de nya 
platserna du har valt. 

1) Välj de filer och mappar du vill flytta. 

2) Öppna menyn och välj "Klipp ut" från menylistan. Använd "Ctrl-x" för att utföra kommandot "Klipp 
ut" direkt från fillistan. Meddelandet "Urklippt" visas. 

3) Navigera till målmappen. 

4) Öppna menyn och välj "Klistra in". Tryck på "Enter" på "Klistra in," och dina valda filer och mappar 
flyttas. Du kan trycka på "Ctrl-v" för att utföra kommandot "klistra in" direkt från fillistan. När det är 
klart visas "Klistra in färdigt". 

3.14.3 Ta bort filer och mappar 
 

För att radera filer eller mappar, navigera till de mappar eller filer som du vill radera, och välj dem 
med "Mellanslag". Öppna menyn genom att trycka på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" och 
välj alternativet "Radera". Tryck på "Enter" på "Radera" för att slutföra raderingen av de valda filerna 
och mapparna. Du kan också ta bort valda filer eller mappar med hjälp av snabbtangenterna. "Ctrl-d 
(punkter 1-4-5)" och "Mellanslag-d (punkter 1-4-5)" kan båda användas för att radera. "Radera filen? 
y / n "snabbmeddelandet visas och ett ljud låter. Om du vill radera de valda mapparna / filerna 
trycker du på "y (punkter 1-3-4-5-6)". Meddelandet "Raderat slutfört" visas och de valda filer / 
mappar raderas. Om du inte vill radera de valda filerna / mapparna trycker du på "n (punkter 1-3-4-
5)". 

3.14.4 Välja filer / mappar 
 

1. Välj enskilda objekt "Mellanslag": * (punkter 1-6) visas framför filen/mappen. Om du trycker på 
"Mellanslag" igen på den valda mappen eller filen avbryts valet. 

2. Välj alla "Ctrl-a (punkt 1)" 

Den här funktionen väljer alla filer och mappar i den aktuella listan. Du kan komma åt den här 
funktionen från menyn, eller genom att använda en genvägsknapp; Ctrl-a (punkt 1) för att välja alla 
filer och mappar i den aktuella listan utan att gå in i menyn. För att välja allt via menyn, tryck på 
"Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" för att öppna menyn. Tryck på nedpilen ("Mellanslag-punkt 4") för att 
navigera till "Välj alla". Tryck på "Enter" för att utföra funktionen "Välj alla". När "Välj allt" är 
aktiverat, visar QBraille XL, "Välj alla färdiga". En * visas framför varje filnamn du har valt. Du kan 
avbryta valet av en fil eller mapp genom att trycka på "Mellanslag". Den här funktionen är en lämplig 
metod för att välja flera filer för kopiering, klippa ut eller radera. 
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3.14.5 Skapa ny mapp 
 

Använd det här alternativet för att skapa en ny undermapp under den aktuella mappen. Tryck på 
"Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" och flytta till alternativet "Ny mapp" med "Mellanslag-4" 
och tryck "Enter" på "Ny mapp" för att aktivera den här funktionen. Använd snabbtangenten "Ctrl-f 
(punkter 1-2-4)" för att komma åt den här funktionen direkt från fillistan. Det står, "mappnamn?". 
Skriv in ditt önskade nya mappnamn, och tryck på "Enter". Din nya mapp skapas och "Ny mapp 
slutförd" visas. När du skapar ett nytt mappnamn kan du inte använda följande tecken: "|, \, <,>,?,:, 
*" 

3.14.6 Byt namn på filer och mappar 
 

Du kan ändra namnet på en fil eller mapp med hjälp av den här funktionen. För att ändra namnet på 
en fil eller mapp flyttar du till filen eller mappen du vill byta namn på. Öppna menyn med 
"Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" och välj "Byt namn" från menylistan och tryck på "Enter". Du kan 
också använda snabbtangenten "Ctrl-e (punkter 1-5)" direkt från fillistan. QBraille XL ber om ett nytt 
namn. På skärmen Braille visas "Ny fil (eller mapp) namn: noname.brl "visas. Du måste skriva det nya 
filen / mappnamnet i ASCII-tecken. Tryck på" Enter "efter att du har angett ett nytt filnamn för att 
slutföra namnbytet. QBraille XL visar "Byt namn klart. "Du kan inte använda följande tecken i ett 
filnamn eller en mapp: "|, \, <,>,?,:, * ” 

3.14.7 Sök fil eller mapp 
 

Använd funktionen "Sök" för att hitta en fil eller mapp som du känner till hela eller delar av namnet. 
Du kan trycka på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4) för att öppna menyn och flytta till "Sök"och tryck" 
Enter ". Du kan trycka på" Ctrl-s (punkt 2-3-4) " direkt från fillistan. 

När du aktiverar filsökningen, frågar enheten "Sök fil:" du placeras i redigeringsrutan för att skriva in 
filnamnet för att söka. "Skriv in hela eller delar av filnamnet och tryck på" Enter ". QBraille XL söker 
efter alla filer som innehåller texten du skrev in. När filsökningen är klar placeras du i resultatlistan. 

Om du trycker på "Enter" på en fil placeras du på den sökväg där filen är lagrad. Du kan öppna filen 
genom att trycka på "Enter" på filnamnet igen. Om det inte finns något sökresultat visas "0 objekt" 
och du är tillbaka i fillistan. Om du vill avbryta den här funktionen, tryck på "Esc" -tangenten och du 
kommer tillbaka till fillistan. 

3.15 Information 
 

Med den här funktionen kan du kontrollera information om en mapp eller fil. För att öppna 
"information", tryck "Ctrl-i (punkter 2-4)". Eller tryck på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" 
och flytta till "Information" genom att trycka på "Mellanslag-punkt 4" och tryck "Enter". 

Du kan se storlek, datum, tid och skyddsstatus (skriv / läs). 

För att avbryta och återgå, tryck på "Esc" -knappen. 
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4. Anslutningar 
 

Menyn "Anslutningar" gör att du kan hantera och flytta bland de olika punktskrifts- och 
tangentbordsanslutningarna du har etablerat med din QBraille XL. För att öppna menyn 
"Anslutningar", på huvudmenyn, navigera till den med piltangenterna och tryck på "Enter", eller tryck 
på bokstaven C. 

När du först öppnar "Anslutningar" frågas du om du vill upprätta en USB-läge, Bluetoothhanterare 
BRL-läge (för punktdisplay) eller Bluetoothhanterare KDB-läge (för tangentbord). Använd 
"Mellanslag-1" och "Mellanslag-4" eller piltangenterna, för att göra ditt val och tryck på "Enter". 

QBraille XL använder 2 anslutningar när du ansluter till din dator, telefon eller surfplatta: en 
tangentbords (HID) -anslutning och en punkt-display (SPP) -anslutning. När det gäller USB, är båda 
aktiva när du använder USB-läget, men du måste installera HIMS USB-drivrutinen för Windows innan 
du kan konfigurera punktdisplay-anslutningen med en Windows-skärmläsare. När du kopplar via 
Bluetooth måste varje anslutning upprättas separat. 

Det är nödvändigt att upprätta 2 anslutningar eftersom skärmläsare för närvarande inte stöder 
QWERTY-ingång från en punktdisplay, och de hanterar icke-punkt-tangenterna mycket olika. Även 
om förklaringen kan tyckas förvirrande är den ganska intuitiv när den är inställd, eftersom du kan 
skriva in bekvämt i punktskrift, men ändå använda din dator med de QWERTY-kommandon du lärt 
dig, samtidigt som du har punkt-utmatning till hands. 

Tangentbordet, (HID) -anslutningen är känd som ett vanligt USB- eller Bluetooth-tangentbord. Men 
det använder faktiskt de speciella funktionerna på vårt hybrid-tangentbord. Punkt-översättning görs 
internt, enligt punkt-tabellen du ställt in i QBraille XL-alternativmeny. Dock är QWERTY-tangenter och 
kombinationer igenkända som de skulle vara på ett vanligt tangentbord. Till exempel, för att stänga 
ett program i Windows, tryck "Alt-F 4", precis som du skulle på ett vanligt Windows-tangentbord. För 
att aktivera och stänga av fet i Microsoft Word, tryck på Control-B 

Punkt (SPP-anslutning) är standard för punktdisplay som de flesta skärmläsare känner igen. Denna 
anslutning, när den används av sig själv, låter dig använda QBraille XL precis som du skulle ha en 
traditionell punktdisplay. Vilket styr skärmläsaren primärt med hjälp av punkt-
tangentbordskommandon. För att upprätta denna anslutning, se följande avsnitt om hur du 
installerar QBraille XL till en skärmläsare. 

När båda anslutningarna är etablerade kan du aktivera hybridläge genom att trycka på Mode 
tangenten. När Hybrid-läge är aktivt, hanteras inmatning och kommandon med hjälp av 
tangentbordsanslutningen, och punktskrifts-utmatning, markörroutning och rullning hanteras via 
punkt-anslutningen och skärmläsaren du kör. Du kan stänga av hybridläget genom att trycka på 
Mode-tangenten igen. 

QBraille XL stöder 1 USB och 6 Bluetooth Hybrid-anslutningar. Du kan dock byta till varje separat 
enhet och anslutningstyp, totalt 14. 

För att växla till någon av de etablerade punktanslutningarna, tryck på Pair-tangenten tillsammans 
med F1-F6, där var och en av funktionstangenterna hör samman med Bluetooth punkt-anslutningar 
1-6. För att växla till de olika etablerade tangentbordsanslutningarna, tryck på Pair-tangenten med 
F7-F12, där respektive funktionstangenter är associerade med tangentbordanslutningar 7-12. Använd 
Pair-tangenten med ESC för att växla till USB-anslutningen. 

Du kan också interagera med de olika parningarna med hjälp av parkopplingslistan. Använd följande 
tangentkommandon för att dessa funktioner: 

• För att öppna parkopplingslistan, tryck på Pair + l. 
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• Hoppa till en enhet genom att navigera till den och tryck på Enter. 

• Tryck på Mellanslag-D eller Del-tangenten för att ta bort en anslutning från parkopplingslistan. 

• Tryck på Pair tangenten från parkopplingslistan för att koppla bort den aktuella anslutningen utan 
att ta bort från parkopplingslistan. 

För att stänga anslutningar och återgå till QBrailles XL huvudmeny, tryck på Backsteg-Mellanslag-Z 
(punkter-1-3-5-6). 

4.1 Skapa en anslutning 
 

Om du väljer "USB" placeras du direkt i Terminal läge. Om du ansluter QBraille XL till en dator, 
kommer den automatiskt att identifieras som ett USB-tangentbord. Ingen punktskrift kommer 
automatiskt att ske, om inte en skärmläsare körs och HIMS USB-drivrutinen installerad och 
skärmläsaren har konfigurerats att använda en HIMS display. 

Om du väljer Bluetooth startas parkopplingsläge, och du måste upprätta Bluetooth-parkoppling med 
din telefon eller dator. 

Som förklarat tidigare kan du parkoppla som ett tangentbord, punktdisplay eller båda. Bluetooth-
tangentbordets enhetsnamn är QBraille XL. Bluetooth-punkten (SPP) -enhetsnamnet är "Braille 
EDGE", eftersom punktdisplayen fungerar med samma protokoll som vår Braille EDGE 40. 

4.2 Skärmläsare som stöds 
 

Följande skärmläsare har testats och har support. Skärmläsare som stödjer HIMS Braille EDGE / 
BrailleSense stödjer även QBraille XL. 

1)    Jaws (Freedom scientific) 
2)    Window eyes (GW micro) 
3)    Supernova (Dolphin) 
4)    System Access (Serotek) 
5)    NVDA (NV Access) 
6)    Voice over for Mac and iOS (Apple) 
7)    BrailleBack for Android (Google) 

4.3 Anslutning till en skärmläsare 

4.3.1 Ansluta till PC via USB 
 

För att ansluta QBraille XL till en skärmläsare, t.ex. Jaws eller NVDA via USB, måste du installera rätt 
USB-drivrutin på datorn. Nedan följer steg för att installera USB-drivrutinen. 

1) Ladda ner USB-drivrutinen för QBraille XL (Sök Efter BrailleEDGE 40) från HIMS-webbplats. 

2) Packa upp den komprimerade filen och kör "HIMS_USB_Driver_2_5.exe. 

3) När guiden "HIMS USB Driver Setup" visas trycker du på "Install" -knappen. 

4) När installationsguiden visas, välj "Nästa" -knappen. 

5) När drivrutinerna är installerade, tryck på "Slutför" -knappen. 

6) Anslut QBraille XL till datorn via USB-kabeln och "terminalläge" visas på QBraille XL. 

7) Windows installerar och installerar drivrutinerna automatiskt. 
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 När du har slutfört installationen av USB-drivrutinen på datorn, följ anvisningarna för att ansluta 
displayen med din skärmläsare via USB. 

4.3.2 Ansluta till PC via Bluetooth seriell port 
 

Följande steg kommer att gå igenom installationen av QBraille XL när den skall används som ett 
Bluetooth-tangentbord eller en terminal för skärmläsare (en punktdisplay). Innan du börjar, se till att 
din QBraille XL är påslagen och i parkopplingsläge. För att gå in i parkopplingsläge, öppna menyn 
Anslutningar och välj antingen Bluetooth-tangentbordet eller Bluetooth-punktanslutningen. QBraille 
XL kommer att visa "Anslutning Bluetoothhanterare BRL-läge" eller "Anslutning Bluetoothhanterare 
KBD-läge". Om du redan har etablerat en Bluetooth-anslutning, kan du trycka på Pair och F1-F6 för 
att öppna en ny punktanslutning eller Pair med F7-F12 för att öppna en ny tangentbordsanslutning. 

Var medveten om ditt QBraille XL-namn: Bluetooth-namn: QBraille XL för tangentbordsanslutningen 
och Braille EDGE för punktdisplayanslutningen. 

1) Öppna kontrollpanelen. 

2) Öppna enheter och skrivare 

3) Fliken till "Lägg till en enhet" och tryck "Enter". 

4) Windows söker efter enheter och visar dem i en lista. 

5) Använd upp- eller ner-pil för att navigera till QBraille XL och tryck på "Enter". 

6) Om du uppmanas att ange lösenkoden för enheten; skriv 0000 och tryck på "Enter". 

7) Datorn ska visa meddelandet "Hittat ny hårdvara" och den slutliga dialogrutan ska visas på datorn. 
Dialogrutan ska visa att Bluetooth-enheten lyckades ställa in. Det är mycket viktigt att notera 
Bluetooth COM-porten när du ställer in Braille-anslutningen, eftersom du behöver det här när du 
ställer in din skärmläsare. 

4.3.3 Använda QBraille XL med JAWS för Windows 
 

Använd följande instruktioner för att ställa in QBraille XL som en display med JAWS. 

1) Kontrollera att QBraille XL är påslagen och i terminalläget. Om du använder USB, anslut QBraille XL 
till din dator via den medföljande USB-kabeln. 

2) Navigera till JAWS-fönstret och tryck på "Alt" för att öppna menyn. 

3) Tryck på "Enter" på Inställningar. 

4) Använd upp- eller nedpilen för att navigera till Punkt och tryck "Enter". 

5) Välj Braille EDGE som din punktdisplay. 

6) Välj USB som port om du ansluter via USB eller rätt Com Port om du använder Bluetooth. 

7) Gå vidare genom att trycka på nästa. 

8) Välj Braille EDGE som standardenhet. Tryck på slutför. 

9) Du uppmanas att du måste starta om JAWS för att inställningarna ska träda i kraft. Starta om JAWS 
för Windows, och punkt bör börja visas. 
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4.3.4 Använda QBraille XL med NVDA 
 

Använd följande instruktioner för att ställa in QBraille XL för användning som punktskrift med den 
fria NVDA-skärmläsaren från NV Access. 

1) Kontrollera att QBraille XL är påslagen och i terminalläget. Om du använder USB, anslut QBraille XL 
till din dator via den medföljande USB-kabeln. 

2) Tryck på "NVDA-tangent-N" för att öppna NVDA-menyn. 

3) Pil ner till inställningar och tryck "Enter". 

4) Pil ned till punktskriftsinställningar och tryck "Enter". 

5) Välj "HIMS Braille Sense / Braille EDGE/Smart Beetle series" i kombinationsrutan 
punktskriftsdisplay. 

6) Fliken till kombinationsrutan "Port" och se till att den är korrekt inställd. (NVDA använder 
automatisk portdetektering, så du behöver inte ändra den här inställningen) 

7) Vidare kan du ändra alternativ som utmatning och Inmatningstabeller, marköralternativ etc. 
Använd upp- och nedpilen för att navigera bland valen i varje kombinationsfält. 

8) När du har valt dina inställningar, gå till "OK" och tryck "Enter". 

Obs! Kontrollera att "Spara konfiguration vid avslut" är markerad i NVDA-menyn för att säkerställa 
att dina inställningar för QBraille XL sparas, så QBraille XL kopplas automatiskt varje gång du 
använder NVDA i framtiden. 

4.3.5 Använda QBraille XL med System Access. 
 

För närvarande arbetar QBraille XL med System Access med bara en Bluetooth-anslutning. För att 
kunna använda din QBraille XL som en punktdisplay med System Access, se till att QBraille XL är 
påslagen och i terminalläge. När System Access startas, identifieras QBraille XL automatiskt och 
punktskrift börjar visa. Precis som med alla andra skärmläsare, tryck på läget Mode för att aktivera 
hybridläget för att använda standard QWERTY-operationer. 

4.3.6 Använda QBraille XL med VoiceOver på Mac. 
 

För att använda QBraille XL som en USB-display med en Mac som kör VoiceOver, kan du helt enkelt 
slå på QBraille XL, välja USB-anslutning från Anslutnings-menyn och anslut den till Mac via USB. 
Enheten kännas igen omedelbart och information från VoiceOver visas på punktdisplayen. 

När du är ansluten till en Mac i Hybrid-läge fungerar tangentbordets funktioner och 
funktionstangenter som en vanlig Mac-tangentbordsfunktion. 

Använd följande steg för att ansluta QBraille XL som en punktdisplay med en Mac som kör VoiceOver 
när QBraille XL är i parkopplingsläge för punkt: 

1. Tryck på Vo-F8 för att öppna VoiceOver-verktyg 

2. Navigera till "Verktygskategorier" och tryck på Vo-Shift-Down för att börja interagera med den. 

3. Tryck på P för punktskrift. 

4. Tryck på Vo-Höger till "Punktskriftsdisplay", och tryck på Vo-Mellanslag för att aktivera det. 
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6. Navigera till "Lägg till" och tryck på Vo-Mellanslag för att aktivera. 

7. Datorn börjar söka efter Bluetooth-enheter. 

8. Tryck pil-ner till BrailleSenseXXXX och tryck på mellanslag för att välja den. 

Du bör höra en ton som indikerar att VoiceOver har anslutit till din QBraille XL och du bör börja se 
VoiceOver-utmatningen på punktdisplayen. 

4.3.7 Använda QBraille XL med IOS-enheter 
 

Använd följande anvisningar för att ansluta QBraille XL till en iPhone, iPad eller iPod, och se till att 
QBraille XL är i parkopplingsläge för punkt. 

Obs! Dessa anvisningar avser iPhone, men de gäller alla kompatibla i-enheter: iPhone 3G och högre, 
iPad, och iPod Touch 3G och senare. 

På iPhone: 

1) Navigera till Inställningar / Allmänt / Tillgänglighet / VoiceOver / Braille. 

2) Om Bluetooth inte är aktiverat på iPhone, kommer det att be dig att göra det här. När Bluetooth är 
aktiverad söker iPhone efter enheter. 

3) QBraille XL ska visas i listan över tillgängliga Braille-enheter under namnet "BrailleSense”. 

4) Tryck snabbt på den i listan för punktskriftsdisplayer. 

5) Du bör höra en ton på iPhone, och texten som visas på iPhone ska visas på din QBraille XL. 

* Obs! För att använda Hybridläge, placera QBraille XL i parkopplingsläge för tangentbord, och anslut 
det som ett normalt Bluetooth-tangentbord. När du är klar trycker du på läget Mode för att aktivera 
Hybridläge. 

4.3.8 Använda QBraille XL med BrailleBack för Android. 
 

För att kunna använda BrailleBack måste du först hämta och installera den på din Android-enhet från 
Google Play-butiken. 

Använd följande steg för att använda din QBraille XL som en Braille-display med BrailleBack, först 
säkerställer du att QBraille XL är i parkopplingsläge för punkt. 

1. Gå till "Inställningar" på din Android-enhet. 

2. Välj Bluetooth. 

3. Välj "Sök efter enheter". 

4. Välj QBraille XL från enhetslistan där den kommer att visas under namnet "BrailleSenseXXXX". 

5. Skriv in förfrågningskoden 0000 om det behövs. 

6. När QBraille XL är parad, återgå till "Inställningar" och välj "Tillgänglighet". 

7. Välj BrailleBack och aktivera kryssrutan för att slå på den. 

* Obs! För att använda Hybridläge, placera QBraille XL i parkopplingsläge för tangentbord, och anslut 
det som ett normalt Bluetooth-tangentbord. När du är klar trycker du på Mode tangenten för att 
aktivera Hybridläge. 
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4.4 Terminal urklipp 
 

Med ”Terminal urklipp” kan du skapa och redigera text på QBraille XL innan du skickar den via 
”Terminal urklipp” till den anslutna enheten. Detta kan vara användbart i fall som när du använder 
VoiceOver på en ios-enhet, där tecken översätts som de skickas till iPhone eller iPad. Såsom 
förklarats ovan kan ”Terminal urklipp” skapa och redigera text på QBraille XL och skicka den färdiga 
texten till den anslutna datorn eller SmartPhone via ”Terminal urklipp”. 

För att skriva in "Terminal urklipp", tryck "Mellanslag-enter-I (punkter 2-4-8)". QBraille XL visar 
"Terminal urklipp" och placerar dig i en redigeringsruta. Skriv och redigera din text som du gör i 
anteckningar. I "Terminal urklipp" är punktdisplayen och tangentbordet tillfälligt inaktiverat från att 
skicka / ta emot information till / från din anslutna dator eller annan enhet. Så att kan du använda 
den för att skapa / redigera din text. För mer information om textinmatning och redigering, se avsnitt 
3 i denna handbok på anteckningar. När du är klar skriver med texten som du vill skicka till din dator 
eller smartphone, trycker du på "enter" och texten matas snabbt till enheten via ”Terminal urklipp” 
och din QBraille XL återgår till att skicka / ta emot information till och från ansluten enhet. 
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5. DAISY läsare 
 

Med hjälp av DAISY läsare på QBraille XL kan du läsa textbaserade böcker som använder DAISY-
formatet. 

Obs! DAISY ljud stöds inte. DAISY är en akronym för "DIGITAL ACCESSIBLE INFORMATION SYSTEM" 
och erbjuder avancerade navigeringsfunktioner som gör att användaren enkelt kan hoppa till olika 
delar av boken, inklusive avsnitt, underavsnitt, kapitel, sidor eller stycken. 

5.1 Starta Daisy läsare 
 

För att starta Daisy läsare, tryck "Enter" på "Daisy läsare" på QBraille XL huvudmeny eller genom att 
trycka på bokstaven D. När du startar Daisy läsare, placeras du i QBraille XL’s mapplista. Använd 
normal mappnavigering för att hitta mappen som innehåller den DAISY-bok som du vill läsa. Tryck på 
"Mellanslag" för att välja den och tryck sedan på "Enter" för att öppna den. Du måste först välja 
mappen som innehåller boken. Eftersom en DAISY-bok innehåller flera filer, behöver QBraille XL veta 
exakt vilken mapp för att för att få all boktext och information. 

Om du öppnar en bok som du har läst tidigare, fortsätter den igen från den plats där du senast 
slutade. Om du vill avsluta DAISY-läsaren, tryck på "Mellanslag-z".  

Öppna Daisy läsare-menyn genom att trycka på "Mellanslag-m" eller "Alt". Menyn innehåller "Arkiv", 
"Dokument", "Märke" och "Rubrik". Du kan navigera i menyalternativen med "Mellanslag-punkt 1" 
och "Mellanslag-punkt 4" eller piltangenterna. För att aktivera ett menyalternativ, tryck på "Enter". 

Du kan också trycka på "Mellanslag-m" eller "Alt" följt av genväg för motsvarande menyalternativ. 
För att öppna menyn "Rubrik" trycker du på "Mellanslag-m" eller "Alt" för att öppna menyn och 
trycker på h. 

Daisy läsare innehåller också olika listor och dialogrutor. Använd "Mellanslag-punkt 1" och 
"Mellanslag-punkt 4" eller Pil upp och ner för att navigera i menyer, inställningar eller fillistor. 
Använd "Mellanslag-punkter 4-5" och "Mellanslag-punkter 1-2" eller "Tab och" Shift-Tab "för att 
flytta bland kontrollerna i en dialogruta. I de här bruksanvisningarna brukar vi allmänt använda" Tab " 
och "Shift-Tab". I dessa fall kan "Mellanslag-punkter 4-5" och "Mellanslag-punkter 1-2" också 
användas. Tryck på "Enter" för att aktivera ett objekt. 

5.2 Fil-menyn 

5.2.1 Öppna DAISY 
 

Du kan öppna en DAISY-bok med "Öppna DAISY". Välj "Öppna Daisy" från "Arkiv" -menyn, eller tryck 
"Enter-o" från uppspelningsdialogrutan. Mapplistan visas som när du först öppnar Daisy läsare. 

5.2.2 Bokinformation 
 

Du kan fråga informationen på den nuvarande boken. Välj "Filinformation" från "Arkiv" -menyn eller 
tryck "Enter-i" från uppspelningsdialogrutan. 

Dialogrutan "Filinformation" innehåller en statusruta med sidor ", en annan statusruta som 
innehåller" märkes information "och en" Stäng "-knapp. Den första statusrutan innehåller "Totalt 
antal sidor", "Aktuell sida" och "Återstående sidor". Den andra statusrutan innehåller "Total antal 
bokmärken" och "Sida för märke ". 
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5.2.3 Avsluta 
 

För att lämna Daisy läsare, tryck på "Enter" på "Avsluta" i "Arkiv" -menyn eller tryck på "Mellanslag-
Z". 

5.3 Dokumentnavigering 

5.3.1 Flytta sidvis 
 

Välj "Nästa sida", "Föregående sida" eller "Gå till sida" från "Dokument" -menyn. Eller tryck på 
"Mellanslag-3-4-5" eller "Mellanslag-1-2-6" för att flytta förbi sidan under uppspelning. "Gå till sida" 
genom att trycka på "Enter-G". När du aktiverar "Gå till sida" står det "Gå till sida?" Skriv numret på 
den sida du vill flytta till i redigeringsrutan och tryck på "Enter". 

5.3.2 Flytta enhetsvis 
 

Välj "Flytta nästa navigationsenhet" eller " Flytta föregående navigationsenhet " från "Dokument" -
menyn, eller tryck på "punkt 6" eller "punkt 3" under uppspelning. 

5.3.3 Ändra navigationsenhet 
 

Välj "Ändra föregående navigationsenhet" eller "Ändra nästa navigationsenhet" från "Dokument" -
menyn eller genom att trycka på "punkter 5-6" eller "punkter 2-3" under uppspelning. Alternativen 
för navigation beror på vilka som finns i den aktuella boken. 

5.4 Märken 

5.4.1 Lägg in märke 
 

Du kan lägga in märken när du spelar en fil för att notera positioner som du vill återvända till senare. 
Du kan ha upp till 1000 märken per DAISY-bok. Du kan ställa in ett märke genom att trycka på "Enter-
M" under uppspelning eller genom att välja "Lägg in märke" från "Märke" -menyn. 

Dialogrutan "Lägg in märke" öppnas, och du uppmanas att "Ange ett märke mellan a-ö:". Efter du 
gjort ditt val, tryck på "Enter". 

5.4.2 Gå till märke 
 

Du kan flytta till ett visst märke genom att trycka på "Enter-j", eller genom att välja "Gå till märke" 
från menyn "Märke". Du uppmanas att "Ange ett märke mellan a-ö:". Skriv märket i redigeringsrutan 
och tryck på "Enter". Om du inte har gjort ett märke i boken kan du inte använda den här funktionen. 

 

5.4.3 Radera märke 
 

Du kan radera ett märke med "Mellanslag-d" under uppspelning, eller genom att välja "Ta bort 
märke" från menyn "Märke". Du uppmanas att "Ange ett märke mellan a-ö". Skriv det och tryck på 
"Enter". 
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5.5 Rubrik 

5.5.1 Flytta till specifik rubrik 
 

För att flytta till en viss rubrik, tryck "Enter-h" under uppspelning. QBraille XL visar en lista över 
rubrikerna i DAISY-boken med fokus på rubriken du läser. Använd "Mellanslag-punkt 1" och 
"Mellanslag-punkt 4" för att navigera till rubriken du vill flytta till och tryck på "Enter". 

5.5.2 Läs rubrik 
 

Under läsning kan du läsa din nuvarande rubrik. Du kan fråga om aktuell rubrik genom att trycka på 
"Enter-w". Nuvarande rubriknamn och nivå visas. 

5.5.3 Första och sista rubrik 
 

När du läser en DAISY-bok kan du flytta rubriken till rubrik med snabbtangenter. Du kan flytta till 
första eller sista rubriken genom att trycka på "Mellanslag-1-3" respektive "Mellanslag-4-6". 

5.6. Verktyg 

5.6.1 Sök 
 

Du kan aktivera "Sök”-funktionen" genom att trycka på "Mellanslag-f". Eller via menyn och Verktyg. 
Du blir uppmanad att "Sök textsträng:" Du är placerad i en redigeringsruta för att skriva text. 
Dialogrutan innehåller även "Sökriktning” ”Omfattning". 

Alternativen i sökriktning är framåt och bakåt, tryck på "Mellanslag" för att växla. Alternativen till 
omfattning är "Alla" och "Rubrik".  Tryck på mellanslag för att växla. Tryck "Enter" för att utföra 
sökningen. 
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6. Program 
 

För att öppna "Program", navigera till "Program" med "Mellanslag-punkt 1" eller "Mellanslag-punkt 
4" och tryck på "Enter". Du kan även köra "Program" från huvudmenyn genom att trycka på "a (punkt 
1)". 

Program innehåller 6 applikationer: kalkylator, alarm, datum och tid, stoppur, nedräkning och 
kalender. Du kan flytta bland objekten i programlistan genom att trycka på "Mellanslag-punkt 1" eller 
"Mellanslag-punkt 4" 

6.1 Kalkylator 
 

Kalkylatorn kan utföra de fyra grundläggande aritmetiska operatorerna, spara beräkningar som en fil 
och kopiera och klistra in beräkningar. 

För att öppna kalkylatorn, från "Program", bläddra med "pil upp" eller "pil ner" till kalkylator och 
tryck "Enter". 

Obs! När du använder kalkylatorn måste du använda datorpunktskrift. 

6.1.1. Allmänna funktioner 
 

När du startar "Kalkylator", visas nummer 0. Använd datorpunktskrift för att mata in. Tryck på 
"Enter" för att emulera lika med. För att mata in en ny beräkning, tryck på "Enter". Om du vill granska 
tidigare beräkningar och resultat, tryck på "pil upp". När du granskar tidigare beräkningar, och om du 
vill använda denna beräkning för att utföra en annan beräkning, flytta markören till önskad plats och 
ändra numret och tryck på "Enter". 

Använd följande tangenttryckningar i räknaren: 

1) Visa beräkningsresultat (=): Enter 

2) Skriv ny beräkning: Enter 

3) Plus: punkter 3-4-6 

4) Minus: punkter 3-6 

5) Multiplicera med: punkter 1-6 

6) Delat med: punkter 3-4 

7) Procent: punkter 1-4-6 

8) Exponent: punkter 4-5-7 

9) Decimal punkt: punkter 4-6 

10) Vänster parentes: punkter 1-2-3-5-6 

11) Höger parentes: punkter 2-3-4-5-6 

Obs! Om du vill mata in ett negativt tal, omger du det negativa talet med parentes. När du till 
exempel skriver -2 trycker du på punkter 1-2-3-5-6, punkter 3-6, punkter 1-2 och punkter 2-3-4-5-6. 

Omedelbart efter att du har skrivit in procent (%) tecken i räknaren visas resultatet enligt 
procentvärdet genom att dividera det första talet med talet före procent (%) tecknet. 
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Om du till exempel vill beräkna 90 + 20%, så snart procentandelen (%) tecknet har angetts beräknas 
procentvärdet omedelbart och 18 visas som tjugo procent av 90 är 18. Slutligen är resultatet av 
beräkningen är 108. 

När du emellertid lägger ett multiplikationstecken före procenttecknet, till exempel 20 * 40%, så 
snart du anger procenttalet (%), visas 0,4 omedelbart eftersom 40% motsvarar 0,4. Slutresultatet av 
hela beräkningen är 9 som multiplicerar 20 med 0,4. 

6.1.2 Rensa 
 

Om du vill kan du radera alla tidigare sparade beräkningar och nollställa kalkylatorn. För att göra 
detta, öppna menyn genom att trycka på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller tryck "Alt". Använd 
sedan "Mellanslag-punkt 1" eller "Mellanslag-punkt 4" för att flytta till "Rensa" och tryck "Enter". 
Eller tryck "Ctrl-e (punkter 1-5). 

6.1.3 Spara 
 

Med funktionen "Spara" kan du spara aktuella beräkningar och resultat till en fil för framtida bruk.  

För att aktivera den här funktionen, tryck på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4) eller" Alt ". Använd sedan 
"Mellanslag-punkt 1" eller "Mellanslag-punkt 4" för att flytta till "Spara" och tryck på "Enter". Eller 
tryck "Ctrl-s (punkter 2-3-4). 

När dialogrutan öppnas visas "Result.brl/txt" automatiskt i redigeringsrutan för filnamn. 

Du kan behålla standardfilnamnet eller skriva in en annat. Tryck på "Enter", och filen sparas i roten 
till ditt SD-kort. 

Om du vill avbryta funktionen "Spara" trycker du på "Esc". 

6.1.4 Kopiera och klistra in 
 

För att kopiera beräkningen på den aktuella raden till Urklipp trycker du på "Ctrl-c (punkter 1-4)" 

Du kan sedan klistra in beräkningen till en annan plats i räknaren, eller du kan klistra in den i ett 
dokument i anteckningsblocket. 

Du kan klistra in beräkningen genom att trycka på "Ctrl-v (punkter 1-2-3-6)". Du kan också kopiera 
bara det senaste resultatet till urklippet genom att trycka på "Ctrl-r (punkter 1-2-3-5). Denna funktion 
skiljer sig från funktionen "Kopiera beräkning", eftersom den här funktionen endast sparar det sista 
resultatet. 

6.2 Alarm 
 

Du kan ställa in ett "Alarm" så QBraille XL låter vid en viss tid, för en enda gång, en gång i veckan eller 
varje dag. 

För att öppna "Alarm" från huvudmenyn, använd "Mellanslag-punkt 1" eller "Mellanslag-punkt 4" för 
att navigera till "Program" och tryck på "Enter". Flytta till "Alarm" med "Mellanslag-punkt 4" eller 
"Mellanslag-punkt 1" och tryck på "Enter". 

Om det här är första gången du har öppnat "Alarm", och du inte har ställt in tid eller datum i QBraille 
XL, frågar enheten "Ange tid: (00:00)". 
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6.2.1 Ange tid 
 

När du kör "Alarm" placeras du på i fältet för timme. Du kan skriva in tiden direkt eller använda 
piltangenterna för att mata in tid. Tryck sedan på "Enter" eller "pil höger" för att spara tiden och 
flytta till Alarmalternativ inställningen. 

Använd knapptryckningarna nedan för att justera tiden: 

Vänster / Högerpil: Flytta markören till en timme eller minut 

Upp / Nedpil: Ändra värdet 

6.2.2 Alarmalternativ 
 

Använd inställningen "Alarmalternativ" för att definiera när larmet ljuder. Det finns fyra alternativ: 
"Av", "En gång", "Veckovis" och "Varje dag". Flytta bland dessa alternativ genom att trycka på 
"Mellanslag-punkt 1" eller "Mellanslag-punkt 4". Om "Alarmalternativ" är inställd på "Av", ljuder inte 
larmet vid den angivna tiden oavsett hur de andra alternativen i dialogrutan är inställda. Om 
"Alarmalternativ" är inställd på "En gång", låter larmet bara en gång. Om "Alarmalternativ" är inställd 
på "Veckovis", ljuder larmet varje vardag, måndag till fredag. Om "Alarmalternativ" är inställd på 
"Varje dag", ljuder larmet vid den angivna tiden 7 dagar i veckan. När du har gjort ditt val, tryck på 
"Enter" eller "Höger Pil" för att flytta till nästa fält. 

6.2.3 Längd 
 

Detta val anger hur lång tid alarmet låter. Du kan välja från 1 minut till 9 minuter, standard är 5 
minuter. Du kan skriva in längden i minuter direkt. Eller du kan flytta mellan dessa alternativ genom 
att trycka på "BackSpace" / "Mellanslag" eller "Pil upp" / "Pil ner". Om du ställer in alarmet på "1 
minut" ljuder larmet i en minut, sen är enheten tyst. När du har gjort ditt val, tryck på "Enter" eller 
"Pil höger" för att flytta till nästa fält. 

6.2.4 Antal upprepningar 
 

Med det här alternativet kan du bestämma hur många gånger alarmet låter. Om larmet inte stängs 
av med ”enter", upprepar det enligt antalet gånger du ställt in för det här alternativet. De tillgängliga 
inställningarna är 1 till 5 och standard är 3 gånger. Flytta bland dessa alternativ genom att trycka på 
"BackSpace" / "Mellanslag" eller "Pil upp" / "pil ner". När du har gjort ditt val, tryck på "Enter" eller 
"pil höger" för att flytta till nästa fält. 

6.2.5 Upprepa efter 
 

Med det här alternativet kan du ange längden är mellan larmen. Om du t.ex. ställer in 
repetitionsintervallet i tre minuter, efter att larmet har slutat att låta, startar det igen om 3 minuter. 
De tillgängliga inställningarna är från 1 minut till 9 minuter och standard är 5 minuter. Flytta bland 
dessa alternativ genom att trycka på "BackSpace" / "Mellanslag" eller "Pil upp" / "Pil ner". 

Eftersom det här är den sista inställningen, genom att trycka på "Enter", sparas inställningen för 
alarmet och dialogrutan "Alarm" stängs. 

Om du vill avbryta inställningen av "Alarm", tryck "Esc". 
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6.2.6 Stoppa alarmljudet 
 

När larmet ljuder, visar punktskärmen också meddelandet "Larmstopp? Stopp eller Ja till alla". Om du 
vill stoppa 1 förekomst av alarm trycker du på "ENTER". (Den aktuella markören finns på alternativet 
"stopp".) 

Om du vill stoppa larmet helt så att det inte upprepas vid den angivna tiden för det angivna antalet 
uppringningar, flytta markören till alternativet "Ja till alla" och tryck på "ENTER" eller tryck på 
markörruteknappen två gånger. 

Tryck på "Mellanslag" / "BackSpace" eller "Mellanslag-punkt 1" / "Mellanslag-punkt 4" för att ändra 
markörens läge till de olika alternativen och tryck sedan på "ENTER". 

6.3 Datum och tid 
 

Du kan kontrollera och ställa in datum och tid i programmet "Datum och tid". För att öppna "Datum 
och tid", gå till "Program" med hjälp av "Mellanslag-punkt 4" eller "Mellanslag-punkt 1" och tryck på 
"Enter". Flytta till "Datum och tid" med hjälp av "Mellanslag-punkt 4" eller "Mellanslag-punkt 1" och 
tryck på "Enter". 

När "Datum och tid" exekveras visas tid, dag, månad, datum och år. För att stänga "Datum och tid" 
trycker du på "Esc". 

6.3.1 Ställ in tid och datum 
 

För att ställa in och ändra datum och tid, tryck Ctrl-S (punkter 2-3-4). Eller tryck på "Mellanslag-m (1-
3-4)" eller "Alt" och flytta till "Ange tid / datum" med "Mellanslag-punkt 4" och tryck på "Enter". Du 
kan skriva in tiden direkt eller använda "Pil upp / pil ner" för att välja. Tryck på "Enter" eller " Pil 
höger" för att spara "Tid" och gå till "Datum" -inställningen. 

För att ställa in datumet använder du mmddyyyy (månad, dag, och år). Om du till exempel vill ange 
datumet den 2 januari 2019, skriver du 01022019. För att redigera datumet, flytta markören till det 
ställe du vill korrigera och ändra värde 

Använd följande tangenttryckningar för att navigera och ställa in tid och datum: 

- Pil vänster / pil höger: Flytta markören mellan timme / minut / datum 

- Pil upp / Pil ner: Ändra tid eller datumvärde 

När du har ställt in alla värden korrekt, trycker du på "Enter" för att spara tid och datum. 

6.3.2 Alternativ för tid och datum 
 

Du kan öppna alternativmenyn med "Alt" eller "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" och flytta till 
"Alternativ" med "Mellanslag-punkt 4" eller "Mellanslag-punkt 1" och tryck på "Enter”. Du kan också 
använda "Ctrl-o (punkter1-3-5)" för att aktivera den här funktionen direkt. I den här dialogrutan kan 
du välja "Tidszon", "Justering för sommartid" och "Tidsformat". 

När du öppnar "Alternativ" för första gången, placeras du på "Tidszon". Du kan granska listan 
"tidszon" genom att trycka på "Mellanslag" eller genom att skriva in första bokstaven i tidszoner eller 
representerade städer. Välj din tidzon och flytta till nästa objekt genom att trycka på "Ner pil". 
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"Justering för sommartid" -fältet visas. Du kan kolla och avmarkera det här objektet med 
"Mellanslag". När du har valt din inställning, tryck på "Pil ner". 

Nästa punkt är "Tidsformat", alternativen är 12 timmar och 24 timmar. Du kan växla mellan de två 
med hjälp av "Mellanslag". 

När du har ställt in alla alternativ, tryck på "Enter" för att spara dina inställningar. 

6.4 Stoppur 
 

För att öppna "Stoppur", gå till "Program" genom att använda "Mellanslag-punkt 4" eller 
"Mellanslag-punkt 1" från huvudmenyn och tryck på "Enter". Flytta till "Stoppur" med hjälp av 
"Mellanslag-punkt 4" eller "Mellanslag-punkt 1". När du trycker på "Enter" på "Stoppur" visas 
"00:00:00". 

Tryck på "Enter", för att starta stoppuret. Tryck på "Enter", för att stoppa. 

Medan stoppuret körs trycker du på "Mellanslag", för att pausa, och QBraille XL visar den förflutna 
tiden i punktskrift. Genom att trycka på "Mellanslag" startas stoppuret. 

Om du trycker på "BackSpace" när stoppuret är pausat eller körs, rensas QBraille XL till "00:00:00". 

6.5 Nedräkning 
 

För att öppna "Nedräkning ", gå till" Program "med" Mellanslag-punkt 4 "eller" Mellanslag-punkt 1 
"från huvudmenyn och tryck på" Enter ". Flytta till " Nedräkning " med "Mellanslag-punkt 4" eller 
"Mellanslag-punkt 1". När du trycker på "Enter" på " Nedräkning " visas "00:00:00" och du är 
placerad på timmen. Du uppmanas att skriva timmar, minuter och sekunder. Du kan skriva in tiden 
direkt eller ändra tidsvärdena med hjälp av "Pil upp" eller "Pil ner". 

När du skriver timmar, minuter och sekunder skriver du 2 siffror för timmar, 2 siffror för minuter och 
2 siffror för sekunder. Använd datorpunktskrift. Du behöver inte använda ett siffertecken. När du 
startat ”Nedräkning" visas återstående tid och den räknar ner. 

Tryck på "Enter" på och QBraille XL visar återstående tid och stoppar nedräkningen. Tryck på "Enter" 
en gång till för att fortsätta nedräkningen. Genom att trycka på "BackSpace" raderas tiden. Om 
timern når noll, ljuder ett 10 sekunders larm och tiden rensas. Om du trycker på en tangent eller 
knapp medan larmet ljuder, slutar larmet och din tid blir nollställd och är redo för en ny tid. 

6.6 Kalender 

6.6.1 Visa kalender 
 

När du öppnar "Kalendern" visas kalendern i en tabell som innehåller månad, år, vecka och datum. 

När du öppnar kalendern för första gången placeras du på den aktuella veckan. 

Veckan börjar på söndag och slutar med lördag och dagens datum visas inom parentes. 

För att navigera i kalendern efter veckor, flytta markören till veckofältet och tryck på "Pil upp" eller 
"Pil ner". Om du vill flytta över månader eller år, flytta markören till fältet månad eller år och tryck på 
"Pil upp" eller "Pil ner" 

Om ett datum har schemalagda möten visas en asterisk före datumet. 
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För att kontrollera detaljerna för möten för en viss dag, tryck på "Enter" på datumet. Uppgifter 
arrangeras i kronologisk ordning och visas med tid, alarm och ämne. 

Kalenderns meny innehåller 8 objekt. Öppna menyn genom att trycka på "Alt" eller "Mellanslag-m 
(punkter 1-3-4)". 

Menyn innehåller följande alternativ: "Nytt möte", "Ändra möte", "Visa samtliga möten", "Sök 
möte", "Radera möte", "Kopiera möte", "Säkerhetskopia möte" och "Återställ möte". 

Du kan flytta bland menyalternativen med "Pil upp" / "Pil ner" eller "Mellanslag-punkt 4" / 
"Mellanslag-punkt 1". För att utföra ett menyalternativ, tryck på "Enter" eller två gånger på en 
"cursorrouting knapp". 

6.6.2 Nytt möte 
 

För att lägga till ett nytt möte flyttar du markören till önskat datum och trycker på Ctrl-n (punkter 1-
3-4-5) "eller" Enter ". Eller tryck på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" för att öppna menyn. 
Välj "Nytt möte" och tryck "Enter". Dialogrutan "Nytt möte" innehåller följande fält: "Datum", "Tid", 
"Påminnelse" och "Ämne". 

1) Datum 

Ange datumet som mmddyyyy, månad, dag och år. Tryck på "Pil upp" eller "Pil ned" för att ändra 
datumvärdena, eller skriv numret direkt. Du kan också flytta markören till det du vill redigera. När 
önskat datum visas, tryck på "ENTER" för att gå vidare. 

Använd piltangenterna för att navigera och ändra datumvärdena. 

2) Tid 

Tryck på "Pil upp" eller "Pil ned" för att ändra tiden. Eller skriv in tiden direkt som hhmm. Du kan 
också flytta markören till det du vill redigera. När du har ställt in tid för mötet, tryck på "ENTER" för 
att gå vidare. 

3) Påminnelse 

Du kan ställa in alarmtiden med hjälp av "Pil upp" eller "Pil ned". Eller skriv värdet direkt (max larmtid 
är 47:59 eller 47 timmar och 59 minuter före mötet). Om du vill att larmet ska låta vid tidpunkten för 
mötet, välj "Vid avtalad tid". När du har ställt in önskad tid, tryck på "Enter" för att flytta till nästa 
objekt. 

4) Ämne 

Skriv in ämnet för ditt möte, eller snarare en beskrivning av arten av ditt möte. När du har angett 
eller ställt in all information för ditt möte, tryck på "Enter" för att spara mötet. 

6.6.3 Ändra möte 
 

Du kan ändra ett möte som du tidigare har lagt till. För att göra det, gå till det möte du vill ändra. 
Tryck sedan på Ctrl-m (punkterna 1-3-4) ". Eller öppna menyn genom att trycka på "Mellanslag-m 
(punkter 1-3-4)" eller "Alt" och tryck "Enter" på "Ändra möte". Dialogrutan innehåller samma fält 
som i dialogrutan "Nytt möte". Den enda skillnaden är att varje fält har det värde du angav när du 
skapade mötet. Redigera värdena med samma kommandon som när du skapar mötet. Om du har 
gjort ändringar som du vill spara, tryck på "Enter". 
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6.6.4. Visa samtliga möten 
 

Du kan se alla möten du tidigare har planerat. När du är i kalendervyn, tryck på "Ctrl-a (punkt 1)". 
Eller öppna menyn genom att trycka på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" och tryck "Enter" 
på "Visa samtliga möten". 

När alla möten visas, placeras du på det senaste mötet. Du kan flytta genom möten med hjälp av "Pil 
upp" eller "Pil ner". Möten visas som "Datum: mm-dd-yyyy, Tid: hh: mm, Påminnelse: hh: mm", 
Ämne. 

För att flytta till första mötet i listan, tryck på "Mellanslag 1-3" eller "Pil upp - pil vänster". För att 
flytta till den sista mötet i listan, tryck på "Mellanslag 4-6" eller "Pil ner - pil höger". 

6.6.5 Sök möte 
 

Du kan aktivera "Sök möte" genom att trycka på "Ctrl-f (punkter 1-2-4)". Eller du kan öppna menyn 
genom att trycka på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" och tryck "Enter" på "Sök möte". Du 
kan söka efter möten med nyckelord i ämnesfältet. När du trycker på "Ctrl-f (punkter 1-2-4)", frågar 
QBraille XL, "Sök?". Skriv in det sökord du vill hitta i ämnet för ett möte och tryck på "Enter". 
Resultaten visas på samma sätt som listan "Visa samtliga möten". 

6.6.6 Radera möte 
 

För att radera ett möte flyttar du markören till det datum som innehåller en tidpunkt som du vill 
radera. Tryck på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" för att öppna menyn och tryck "Enter" på "Radera 
möte". Eller du kan trycka på "Ctrl-d (punkter 1-4-5)". Du blir ombedd om du är "Ta bort inlagt 
möte”. För att bekräfta radering av det valda mötet, tryck på "y (punkter 1-2-3-6)" eller, när 
markören är placerad på "Ja", tryck på "Enter". Om du inte vill radera det valda avtalet trycker du på 
"n (punkter 1-3-4-5)" eller flyttar markören till "Nej" och trycker på "Enter". 

6.6.7 Kopiera och klistra in möte 
 

Du kan kopiera möte som sparats i "Kalendern" till ett dokument i anteckningsblock. Flytta markören 
till det möte du vill kopiera från ”Kalendervyn”, "Visa samtliga möten" eller "Sök möte". Öppna 
menyn genom att trycka på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt" och välj "Kopiera möte" och 
tryck "Enter". Eller tryck på ”Ctrl-c (punkter 1-4)”. Du kan sedan klistra in möte till ett dokument i 
anteckningar genom att trycka på "Ctrl-V (punkter 1-2-3-6)". 

6.6.8 Säkerhetskopiera möte 
 

Funktionen "Säkerhetskopiera möte" skapar en säkerhetskopia av alla möten och sparar 
säkerhetskopian på enheten. För att säkerhetskopiera dina möten öppnar du menyn genom att 
trycka på "Mellanslag-m (punkter 1-3-4)" eller "Alt". Använd sedan upp- och nedpilen ("Mellanslag-
punkt 1" eller "Mellanslag-punkt 4") för att navigera till "Säkerhetskopiera möte". Eller du kan trycka 
på "Ctrl-b (punkter 1-2)" för att aktivera funktionen direkt. 

6.6.9 Återställ möte 
 

För att återställa dina möten från en tidigare säkerhetskopia trycker du på "Mellanslag-m (punkter 1-
3-4)" eller "Alt" för att öppna menyn och använd upp- och ned-pil för att hitta "Återställ möte". Tryck 
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sedan på "Enter". Du kan också trycka på "Ctrl-r (punkter 1-2-3-5)" för att aktivera den här 
funktionen direkt. 

Obs! Om du aktiverar funktionen "Återställ möte" och backupfilen innehåller möten som också finns i 
din nuvarande fil, kommer du att ha dubbletter. 
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7. Alternativ 
 

För att ändra dina QBraille XL-inställningar / alternativ, gå till "Alternativ" genom att trycka flera 
gånger på "Mellanslag-punkt 4" och tryck "Enter" eller tryck bara på "o (punkter 1-3-5)" från 
huvudmenyn. 

Du kan flytta bland objekten i inställningslistan genom att trycka på "Mellanslag-punkt 1" eller 
"Mellanslag-punkt 4". Du kan ändra värdet på en inställning med hjälp av mellanslag eller BackSpace. 
Om du vill spara alternativen, tryck på "ENTER" om du vill lämna "Alternativ" utan att spara 
ändringar, tryck på "Esc". 

Följande är de inställningar som kan ändras: 

1. 8-punktläge: På / Av 

Med det här alternativet kan du ställa in ditt punktläge till 6 punktläge eller 8 punktläge. Standard är 
"Av". Om det här alternativet är inställt på "På" visas alla stora bokstäver med punkt 7 på 
punktskärmen. Använd "Mellanslag" för att växla om det här alternativet. Om du vill avbryta 
alternativinställningen, tryck på "Esc" -knappen och du kommer tillbaka till huvudmenyn. 

2. Visa kortkommandon: På / Av 

Det här alternativet definierar om genvägar visas efter menyalternativ. Standard är på. Om du ändrar 
det här alternativet, visas inte kortkommandon med varje menyalternativ. 

Använd "Mellanslag" för att växla till / från detta objekt. Tryck på "Enter" för att spara inställningen. 
För att avbryta utan att spara, tryck på "esc" och du kommer tillbaka till huvudmenyn. 

3. Visa filinformation: På / Av 

Med det här alternativet kan du välja om fil- eller mappattribut ska visas i filens webbläsare eller inte. 
Standard är "Av". Om det här alternativet är inställt på "Av" visas bara filnamn och artikelnummer. 
Ex) "noname.brl 1/1" 

Om det här alternativet är inställt på "På", "Filnamn", "Storlek", "Byggdatum" och "Artikelnummer" 
visas. Ex) "noname.brl ob 01: 01: 2009 1/1" 

Använd "Mellanslag" för att växla om det här alternativet. Tryck på "Enter" för att spara 
inställningen. Om du vill avbryta alternativinställningen, tryck på "Esc" -tangenten och du återgår till 
huvudmenyn. 

4. Startläge: Huvudmeny / Nytt dokument / Senaste dokument / Terminal för skärmläsare / 
kalkylator 

Med det här alternativet kan du välja det program som ska utföras när QBraille XL startar upp. Om 
det här alternativet är inställt på "Nytt dokument", startar QBraille XL "Nytt dokument" så snart 
enheten är påslagen och du kan skriva data i dokumentet. Standard är "Huvudmeny". Använd 
"Mellanslag" för att växla om det här alternativet. Om du vill avbryta alternativinställningen, tryck på 
"Esc" -knappen och du kommer tillbaka till huvudmenyn. 

Obs! Det här alternativet gäller när QBraille XL stöter på en mjuk eller hård återställning. Det gäller 
inte när strömbrytaren används för att stänga av / på enheten, eftersom den här funktionen återgår 
till den position där du slår av enheten. 

5. Spela ljud: På / Av 
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Med det här alternativet kan du välja om QBraille XL ger ljudvarningar. Om det här alternativet är 
inställt på "Av", hörs ljudsignaler och ljudet hörs inte. Standard är "På". Använd "Mellanslag" för att 
växla om det här alternativet. Om du vill avbryta alternativinställningen, tryck på "Esc" -knappen och 
du kommer tillbaka till huvudmenyn. 

6. Punkttabell: Spansk / Fransk / Tysk / Italiensk / Engelsk / Brittisk engelsk / Polsk / Dansk / Turkisk / 
Hebreisk / Svensk / Arabisk / Norsk / Holländsk / Rysk / Portugisisk  

Med det här alternativet kan du välja vilken punktskrift som används när du öppnar .brl-filer i 
anteckningar. Använd "Mellanslag" för att bläddra genom de tillgängliga alternativen. Om du vill 
avbryta alternativinställningen, tryck på "Esc" -knappen och du kommer tillbaka till huvudmenyn. 

7. Visningstid för meddelanden : Ignorera / 1sec / 2sec / 3sec / 4sec / 5sec / Viloläge???? 

Det här alternativet definierar hur QBraille XL behandlar systemmeddelanden. Du kan ställa in 
enheten för att ignorera systemmeddelanden, för att fortsätta tills du trycker på en knapp, eller du 
kan ange hur länge meddelandet kvarstår på displayen innan du automatiskt försvinner. 

De tillgängliga inställningarna är "Ignorera", "1sec", "2sec", "3sec", "4sec", "5sek" och "Stå vid". 

 Standardinställningen är "3 sekunder". Använd "Mellanslag" för att öka meddelandevisningstiden 
med en sekund. Om det här alternativet är inställt på "vänteläge", visas meddelandet obestämt tills 
du trycker på en knapp. Om du väljer "Ignorera" ignoreras meddelanden och visas inte på skärmen. 

8. Strömsparläge: På / Av 

Med det här alternativet kan du välja om QBraille XL automatiskt går in i energisparläge efter 10 
minuters inaktivitet. Om det här alternativet är inställt på "På", går QBraille XL automatiskt till 
energisparläge när enheten inte används i 10 minuter. Standardinställningen är inställd på "På". 
Använd "Mellanslag" för att växla om det här alternativet. Om du vill avbryta alternativinställningen, 
tryck på "Esc" -knappen och du kommer tillbaka till huvudmenyn. 

9. Automatisk avstängning av Bluetooth vid 10% 

Med det här alternativet kan du välja att QBraille ska kopplas automatiskt från en Bluetooth-enhet 
till 10% av batteriet. Du kanske vill göra det för att behålla Bluetooth-inställningarna eftersom de går 
förlorade när batteriet är helt uttömt. Automatisk avbrytning med 10% gör det möjligt att hitta en 
laddningskälla utan att fortsätta att tömma batteriet. De tillgängliga alternativen är "På" eller "Av". 
Som standard är detta alternativ inställt på "Av". Använd "Mellanslag" för att växla om det här 
alternativet. Om du vill avbryta alternativinställningen, tryck på "Esc" -knappen och du kommer 
tillbaka till huvudmenyn 

10. Bluetooth på / av: 

Med det här alternativet kan du spara batteriets livslängd genom att stänga av Bluetooth om du inte 
använder den. 

11. Initiera parkoppling På / Av: 

Detta tar bort alla sparade parningar. Tryck på mellanslag för att slå på det och parningarna startas 
när du har tryckt på Enter för att spara dina alternativ. För att initiera parningarna slås enheten av. 

12. Enhandsläge: På / Av 

Välj om QBraille ska användas med One-Handed-läge. Du kan också vrida och avaktivera One-hand 
Mode från var som helst på enheten med hjälp av "Backspace-Space-dots-1-2-3". Se avsnitt 2.11 för 
detaljerad information om enhändig operation. 

13. Keyboard Layout: Microsoft/Apple 
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Välj layouten på den nedre raden på QWERTY-tangentbordet för att likna en traditionell Windows- 
eller Mac-tangentbordslayout. 

14. Återställ: Automatisk / initiera 

Med det här alternativet kan du ställa in QBraille XL för att återställa inställningarna automatiskt när 
du återställer eller initierar alla inställningar. Standardinställningen är inställd på "Återställ 
automatiskt". Använd "Mellanslag" för att cykla genom alternativen. Om du vill avbryta 
alternativinställningen, tryck på "Esc" -knappen och du kommer tillbaka till huvud-menyn. 
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8. Information 
 

Information är det sista föremålet i QBraille XL’s huvudmeny. För att komma till information, tryck på 
"Mellanslag-punkt 1 eller Mellanslag-punkt 4" och tryck "ENTER" på Information. Eller du kan trycka 
på snabbtangenten "i (punkter 2-4) för att öppna Information, oavsett din menyplats. 

Dialogrutan "Information" visar 4 objekt: 

1) SD-kortminne: totalt utrymme, återstående utrymme 

2) Strömstatus: Batterinivå, strömkälla (adapter / batteri) 

3) Firmwareversion: Versionsnummer, byggdatum 

4) Bluetooth: Bluetooth-namn (QBraille 000000), PIN-kod (0000) 

Du kan navigera bland "Information" -alternativen med upp / ner-pilarna eller mellanslag-1 / 
mellanslag-4. 

Du kan använda följande snabbtangenter för att kontrollera informationen från var som helst på 
enheten: 

SD-kortminne: Mellanslag-s (punkter-2-3-4) 

Power status: Mellanslag-p (punkter-1-2-3-4) 

Firmware version: Mellanslag -v (punkter 1-2-3-6) 

Bluetooth status: Mellanslag-b (punkter 1-2) 

  



47 
 

9. Kommando sammanfattning 
9.1 Allmänna genvägar 
 

Flytta till nästa objekt i en meny eller lista: Pil-ner eller Mellanslag-4 

Flytta till föregående objekt i en meny eller lista: Pil-upp eller Mellanslag-1 

Flytta till första objektet i en meny eller lista: Home eller Mellanslag-1-3 

Flytta till sista objektet i en meny eller lista: End eller Mellanslag-4-6 

Flytta till de nästa 40 objekten: PgDn eller Mellanslag-3-4-5 

Flytta till föregående 40 objekten: PgUp eller Mellanslag-1-2-6 

Kör program: Enter, eller cursorroutingknappen två gånger 

Öppna undermapp: Enter, eller cursorroutingknappen två gånger 

Avbryt: Esc-tangent eller Mellanslag-E 

Exit: Mellanslag-z (punkter 1-3-5-6) eller Esc-tangenten. 

Öppna mapp eller öppna fil: Enter 

Flytta tillbaka en nivå i mappstrukturen: Esc eller BackSpace 

Öppna menyn: Mellanslag 1-2-4 eller Alt 

9.2 Anteckningar 
 

Öppna nytt dokument: Ctrl-n (punkter 1-3-4-5) 

Öppna det senaste dokumentet: Ctrl-p (punkter 1-2-3-4) 

Öppna dokumentet i läsläge: Ctrl-r (punkter 1-2-3-5) 

Flytta till föregående rad: Mellanslag-1 eller Pil-upp. 

Flytta till nästa rad: Mellanslag-4 eller Pil-ner. 

Flytta till början av raden: Mellanslag-1-3 eller Home 

Flytta till slutet av raden: Mellanslag-4-6 eller End 

Flytta till föregående stycke: Mellanslag-2-3 eller Ctrl-Pil-upp. 

Flytta till nästa stycke: Mellanslag-5-6 eller Ctrl-Pil-ner. 

Flytta till föregående sida: Mellanslag-1-2-6 eller PgUp 

Flytta till nästa sida: Mellanslag-3-4-5 eller PgDn 

Flytta till toppen av dokumentet: Mellanslag-1-2-3 eller Ctrl-Home 

Flytta till slutet av dokumentet: Mellanslag-4-5-6 eller Ctrl-End 

Starta markering: Ctrl-b (punkter 1-2) 

Välj alla: Ctrl-a (punkt 1) 
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Klipp ut markering: Ctrl-x (punkter 1-3-4-6) 

Kopiera: Ctrl-c (punkter 1-3) 

Klistra in: Ctrl-v (punkter 1-2-3-6) 

Radera nuvarande tecken: Alt-c (punkter 1-3) 

Radera nuvarande ord: Alt-w (punkter 2-4-5-6) 

Radera nuvarande rad: Alt-l (punkter 1-2-3) 

Radera markering: Mellanslag-d (punkter 1-4-5) 

Ångra: Ctrl-z (punkter 1-3-5-6) 

Infoga dagens datum: Ins-d (punkter 1-4-5) 

Infoga aktuell tid: Ins-t (punkter 2-3-4-5) 

Infoga beräkning och resultat: Ins-r (punkter 1-2-3-5), 

Sök: Ctrl-f (punkter 1-2-4), 

Ersätt: Ctrl-r (punkter 1-2-3-5) 

Sätt märke: Ctrl-m (punkter 1-3-4). 

Flytta till märke: Ctrl-j (punkter 2-4-5) 

Automatisk bläddring: bläddringsknappen upp-bläddringsknappen ner 

Visa format tecken: Infoga-c (punkter 1-4) 

Skrivskydda: Alt-r (punkter 1-2-3-5) 

Automatisk bläddringshastighet: Skift-vänster pil eller Skift-höger pil 

Kopiera fil / mapp: Ctrl-c (punkter 1-4) 

Klipp fil / mapp: Ctrl-x (punkter 1-3-4-6) 

Klistra in fil / mapp: Ctrl-v (punkter 1-2-3-6) 

Ta bort fil / mapp: Ctrl-d (punkter 1-4-5) 

Välj alla filer / mappar: Ctrl-a (punkt 1) 

Skapa ny mapp: Ctrl-f (punkter 1-2-4) 

Byt namn på fil / mapp: Ctrl-e (punkter 1-5) 

Sök fil / mapp: Ctrl-s (punkter 2-3-4) 

Information: Ctrl-i (punkter 2-4) 

9.3 Anslutningar 
 

Slå hybridläget på / av: Mode 

Ändra punktskriftsnivå för tangentbordsinmatning: Pair-Mode 

Byt till USB-anslutning: Pair-Esc 
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Byt till Bluetooth-punktanslutningar: Pair-F1 / F6 

Byt till Bluetooth-tangentbordsanslutningar: Pair-F7 / F12 

9.4 DAISY läsare 
 

Öppna DAISY-bok: Enter-o (punkter 1-3-5) 

Kontrollera bokinfo: Enter-i (punkter 2-4) 

Avsluta: Mellanslag-z (punkter 1-3-5-6) 

Gå till början: Mellanslag-1-3 eller Mellanslag-1-2-3 

Gå till slutet: Mellanslag -4-6 eller Mellanslag -4-5-6 

Flytta till nästa sida: Mellanslag -3-4-5 

Flytta till föregående sida: Mellanslag -1-2-6 

Gå till sidan: Enter-g (punkter 1-2-4-5) 

Välj tidigare textenhet: punkt 1 

Välj nästa textenhet: punkt 4 

Flytta till föregående textenhet: punkt 2 

Flytta till nästa textenhet: punkt 5 

Välj föregående rörelseenhet: punkter 2-3 

Välj nästa rörelseenhet: punkter 5-6 

Flytta till föregående enhet: punkt 3 

Flytta till nästa enhet: punkt 6 

Flytta till nästa rubrik: Mellanslag-(punkt 5) 

Flytta till föregående rubrik: Mellanslag-(punkt 2) 

Flytta till sista rubriken: Mellanslag-(punkter 4-6) 

Flytta till första rubriken: Mellanslag-(punkter 1-3) 

Kontrollera nuvarande läsnivå och rubrik: Enter-w (punkter 2-4-5-6) 

Sök rubrik: Mellanslag-f (punkter 1-2-4) 

Rubriklista: Enter-h (punkter 1-2-5) 

Sök igen: Enter-f (punkter 1-2-4) 

Ange markering vid nuvarande position: Enter-m (punkter 1-3-4) 

Flytta till nästa markering: Mellanslag-(punkt 6) 

Flytta till föregående markering: Mellanslag-(punkt 3) 

Radera markering: Mellanslag-d (punkter 1-4-5) 

Avsluta och radera position utan varning: Enter-z (punkter-1-3-5-6) 
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Avsluta och radera märken utan varning: Backsteg-z (punkter-1-3-5-6) 

9.5 Program 

9.5.1 Kalkylator 
 

Visa resultat (=): Enter 

Skriv ny beräkning: Enter 

Plus: punkter 3-4-6 

Minus: punkter 3-6 

Multiplicera med: punkter 1-6 

Delat med: punkter 3-4 

Procent: punkter 1-4-6 

Exponent, potens: punkter 4-5-7 

Decimal punkt: punkter 4-6 

Vänster parentes: punkter 1-2-3-5-6 

Höger parentes: punkter 2-3-4-5-6 

Rensa allt: Ctrl-a (punkt 1) 

Spara till fil: Ctrl-s (punkter 2,3,4) 

Kopiera resultat: Ctrl-c (punkter 1,4)  

Klistra in: Ctrl-v (punkter 1,2,3,6) 

Kopiera resultat: Ctrl-r (punkter 1,2,3,5) 

Granska tidigare beräkning och resultat: Pil-upp 

9.5.2 Stoppur 
 

Start / Stopp: Enter 

Paus: Mellanslag  

Återställ: BackSpace 

Stäng: ESC 

9.5.3 Nedräkningstimern 
 

Start / Stopp: Enter 

Paus: Mellanslag 

Återställ: BackSpace 

Stäng: ESC 
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9.5.4 Kalender 
 

Navigering i kalender: Pilar 

Nytt möte: Ctrl-m (punkter 1-3-4) 

Ändra möte: Ctrl-m (punkter 1-3-4) 

Visa samtliga möten: Ctrl-a (punkt 1) 

Sök möte: Ctrl-f (punkter 1-2-4) 

Radera möte: Ctrl-d (punkter1-4-5) 

Kopiera möte: Ctrl-c (punkter 1-4) 

Säkerhetskopiera möte: Ctrl-b (punkter 1-2) 

Återställ möten: Ctrl-r (punkter 1-2-3-5) 

 

 


