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1. Inledning 
 
Braille EDGE 40 är en 40-teckens punktdisplay tillverkad av HIMS. För 
användning av personer med synnedsättning. Den kan bl.a. användas som 
punktdisplay för Windows, Mac, IOS och Android. Den har även inbyggda 
funktioner för att läsa och skapa dokument i BRF, RTF, DOC eller DOCX-
format. 
 

Koppla bort alla kablar vid rengöring. Använd en torr trasa för läsraden, till 
resten av displayen kan en lätt fuktad trasa användas.  
 
Tillverkare: 
 
HIMS 
174 Gajeong-ro 
Yuseong-gu 
Daejeon 
Korea 305-350 
 
Tel:  +82-42-864-4460 
E-post: hims@himsintl.com 
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1.1  Hårdvara 
 

 Operativsystem: Windows CE 5.0 

 RAM: 128 Mb 

 CPU: Samsung S3C2443X 

 Batteri: LI-jon 

 Batterikapacitet: ca 20 timmar 

 Tangentbord: 9-knapparna punkttangentbord, 8 funktionsknappar, 8 

Navigationsknappar, 4 scrollknappar, 40 Cursor routing knappar. 

 Punktdisplay: 40 tecken 

 Bluetooth: 2.0+EDR 

 Ingångar: 1 USB OTG port, 1 SD-läsare. 

 Ljud: Monohögtalare 

 Storlek: 31 x 10.2 x 2.2 cm 
 

1.2  Detaljbeskrivning av enheten 
 

1.2.1 Ovansidan 

 
På ovansidan finns punkt tangentbordet och punktcellerna. Punktcellerna 
sitter i framkant på displayen och CR-tangenterna sitter ovanför respektive 
cell. På vardera sida om punktraden finns upp- och ner-scrollknappar, dessa 
används för att gå genom menyer. Ovanför CR- tangenterna finns 
punkttangentbord samt funktions- och navigationsknappar. Närmast ovanför 
finns 8 rektangulära funktionsknappar, dessa benämns f1-f8, som har följande 
funktioner: ESC, TAB, CTRL, ALT, SHIFT, INSERT, WINDOWS och 
PROGRAM. Punkttangentbordet har punkterna 1-8 och MELLANSLAG i 
mitten. Punkt 7 fungerar också som BACKSTEG och punkt 8 som ENTER. 
Längst upp till höger och vänster finns 4 st navigationsknappar på vardera 
sida (Upp, Ner, Höger och Vänster). Navigeringsknapparna kommer 
fortsättningsvis att benämnas som UPP, NER, HÖGER och VÄNSTER.  
 

1.2.2 Vänstersidan 

 
På vänster sida finns en switch för att välja mellan USB eller Bluetooth-läge 
samt en kortplats för SD-kort. Enheten klarar av SD kort upp till 32Gb. 
 

1.2.3 Högersidan 

 
På höger sida finns uttag för USB och nätadapter. 
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1.2.4 Framsidan 

 
Framsidans enda knapp finns längst till höger. Denna knapp används för att 
slå av och på enheten. 
 

1.2.5 Baksidan 

 
På baksidan finns 2 mycket små knappar. Hårdreset-knappen sitter inne i ett 
litet hål långt till höger på baksidan. Den kan aktiveras med t.ex. en 
tandpetare. Om man trycker in hård reset samtidigt som man slår på enheten 
via knappen på framsidan så utför man en fabriksåterställning. En bit till 
vänster om mitten på baksidan finns reset-knappen.  
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2 Basfunktioner 

2.1 Slå på/av 
 
Tryck på knappen längst till höger på framsidan för att slå på och av enheten. 

2.2 Navigering 
 
Använd följande knappar och knapp kombinationer för att navigera i Braille 
EDGE. 
Nästa objekt: NER eller MELLANSLAG+4 
Föregående objekt: UPP eller Mellanslag+1 
Första objektet: UPP och VÄNSTER eller Mellanslag+1+3 
Sista objektet: NER och HÖGER eller Mellanslag+4+6 
Flytta 40 tecken framåt: CTRL+UPP eller Mellanslag+1+2+6 
Flytta 40 tecken bakåt: CTRL+NER eller Mellanslag+3+4+5 
Starta program: ENTER, HÖGER eller CR-knapp 2 gånger 
Gå in i undermeny: ENTER, HÖGER eller CR-knapp 2 gånger 
Avbryt: ESC eller VÄNSTER 
Ändra värde i menyer: MELLANSLAG 

2.3 Använda menyer 
 
Huvudmenyn i Braille EDGE innehåller 5 alternativ: 
 

1. Anteckningar (n) 

2. Punktdisplay för skärmläsare (t) 

3. Program (a) 

4. Alternativ (o) 

5. Information (i) 

För att öppna menyer används ALT ( Funktionsknapp F4) och för att stänga 
ESC (Funktionsknapp F1).  

2.4 Batteristatus 
 
För att kontrollera batterinivå används MELLANSLAG+P(punkt 1+2+3+4). Det 
som visas då är hur mycket av batteriet som är kvar samt vilken kraftkälla 
som används(batteri, nätadapter eller USB). Använd ESC för att stänga 
Batteristatus. 

2.5 Reset och hård reset 
 
På baksidans vänstra del finns en knapp för reset, denna används om 
displayen inte reagerar på knapptryckningar. Den skall inte hållas intryckt mer 
än 5 sekunder. Om punktdisplayen fortfarande inte reagerar måste en hård 
reset göras. 
För att göra en hård reset används t.ex. en tandpetare för att trycka på 
knappen som finns i hålet på baksidans högra del. 
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2.6 Ställa in datum och tid 
 
För att ställa in datum och tid gå in i menyn Program och öppna ”Datum och 
tid”. Tryck sedan CTRL+S (2+3+4). Möjligheten finns nu att skriva in tiden 
direkt eller använda UPP och NER. För att gå till nästa fält används HÖGER 
och för att gå till föregående används VÄNSTER. Tryck Enter för att gå vidare 
till datuminställning. Datum skrivs i formatet mmddåååå. T.ex 1:a februari 
2012 blir 02012012. 
Andra inställningsmöjligheter som finns för klocka är tidszon, sommar/vintertid 
samt 12/24 timmar. 
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3 Anteckningar 
 
Anteckningsfunktionen i Braille EDGE ger möjlighet att skapa, öppna, 
redigera och spara dokument på SD-kortet i punktdisplayen. Det är möjligt att 
skapa anteckningar i formaten TXT och BRL. Lässtöd finns för formaten RTF, 
DOC och DOCX. Vid sparande av en endast läsbar fil, lagras den i TXT-
format. 
Anteckningar är det första valet i huvudmenyn och startas genom att navigera 
till den och sedan trycka HÖGER eller genom att trycka 2 gånger på CR-
tangenten ovanför texten. Avslutning av programmet görs med 
MELLANSLAG+Z (punkt 1+3+5+6) eller ESC (Funktionsknapp F1). 

3.1 Strukturen i Anteckningar 
 
Anteckningar innehåller en filhanterare och ett dokumentfönster. Vid start 
visar filhanteraren innehållet på SD-kortet. Använd sedan kontrollerna nedan 
för att navigera: 
Nästa rad: NER eller Mellanslag+4 
Föregående rad: UPP eller Mellanslag+1 
Början av raden: UPP och VÄNSTER eller Mellanslag+1+3 
Slutet av raden: NER och HÖGER eller Mellanslag+4+6 
Flytta 40 tecken framåt: CTRL+UPP eller Mellanslag+1+2+6 
Flytta 40 tecken bakåt: CTRL+NER eller Mellanslag+3+4+5 
Gå in i mapp eller öppna fil: ENTER, HÖGER eller CR-knapp 2 gånger 
Gå tillbaka till föregående mapp: VÄNSTER eller RACKSTEG. 

3.2 Skapa/Öppna dokument 
 
Gå till mappen där filen skall skapas och tryck CTRL+N (punkt 1+3+4+5). Ett 
nytt dokument kommer nu att skapas med namnet noname.brl/noname.txt. 
Tryck ENTER för att öppna och redigera den. 
För att kunna öppna ett dokument tryck CTRL+O (punkt 1+3+5), för att gå till 
filhanteraren. Navigera till den fil du vill öppna och tryck ENTER. 

3.3 Spara/Spara som 
 
För att spara ett aktivt dokument tryck CTRL+S (punkt 2+3+4). Dokumentet 
sparas nu med samma namn som tidigare, men i formatet TXT om det var i 
annat format tidigare. För att ändra namnet på filen används ALT+S (punkt 
1+3+5). En dialogruta gör det nu möjligt att ändra filnamnet men inte formatet. 
Dialogrutan avslutas med ENTER. 

3.4 Radera filer och mappar 
 
Navigera till den fil eller mapp som skall raderas och markera den med hjälp 
av MELLANSLAG. Öppna menyn genom att trycka MELLANSLAG+M (punkt 
1+3+4) och välj alternativet radera. Tryck ENTER på radera-alternativet. En 
dialogruta dyker upp som frågar om filen/mappen skall raderas J för Ja eller N 
för Nej. 
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3.5 Skapa mapp 
 
Öppna menyn med hjälp av MELLANSLAG+M(punkt 1+3+4). Navigera sedan 
till ”Skapa mapp” och tryck ENTER. Frågan kommer nu upp om namn på den 
nya mappen. Skriv in namnet på den nya mappen och tryck ENTER. 
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4. Punktdisplay till skärmläsare 
 
Braille EDGE kan ansluta till andra enheter med hjälp av USB eller Bluetooth, 
valet av anslutningsmetod görs med ett reglage på vänster sida av 
punktdisplayen. Via huvudmenyn nås valet ”punktdisplay till skärmläsare”. 

4.1 Skärmläsarstöd 
 
Braille EDGE stödjer följande skärmläsningsprogram: 
 

 JAWS 

 Window eyes 

 Supernova 

 System Access 

 NVDA 

 Voice over för Mac och iOS 

 Brailleback för Android 

 Mobile Speak och Mobile Accessibility 

 Talks och Zooms 
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5 Program 
 
Nedan förklaras de funktioner som finns under Program i huvudmenyn på 
Braille EDGE.  

5.1 Kalkylatorn  
 
Kalkylatorn kan utföra både enkla och avancerade uträkningar. Det är väldigt 
användbart att titta i hjälpavsnittet, MELLANSLAG+H (Punkt 1+2+5), för att få 
information om kommandon i kalkylatorn. 
Börja alltid med att förbereda Kalkylatorn med BACKSTEG+C (Punkt 1+4). 
När negativa nummer skall användas skrivs minustecken samt numret inom 
en parentes, ex (-23). 
 
5.1.1 Kommandon i kalkylatorn 
 
Visa resultat: ENTER 
Rensa fält: ENTER 
Plus: Punkt 2+5+6 
Minus: Punkt 3+6 
Multiplicera: Punkt 3+5 
Division: Punkt 3+4 
Procent: Punkt 4+6+7+8 
Decimalkomma: Punkt 3 
Vänsterparentes: Punkt 2+3+6 
Högerparentes: Punkt 3+5+6 

5.2 Alarm 
 
Braille EDGE har möjligheten att ge alarm vid valda tillfällen, larmen kan vara 
återkommande. Det är möjligt att ställa in längden på larmet från 1 till 9 
minuter, 5 minuter är inställt som standard. 

5.3 Datum och tid 
 
För att ställa in datum och tid gå in i menyn Program och öppna ”Datum och 
tid” tryck sedan CTRL+S(2+3+4). Möjligheten finns nu att skriva in tiden direkt 
eller använda UPP och NER. För att gå till nästa fält används HÖGER och för 
att gå till föregående används VÄNSTER. Tryck Enter för att gå vidare till 
datuminställning. Datum skrivs i formatet mmddåååå. T.ex 1:a februari 2012 
blir 02012012. 
Andra inställningsmöjligheter som finns för klocka är tidszon, sommar/vintertid 
samt 12/24 timmar. 
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5.4 Kalender 
 
När kalendern öppnas visas en tabell med månad, år, vecka och dag. När den 
öppnas första gången visas nuvarande vecka. Veckan startar på söndag och 
slutar på lördag med dagens datum inom parenteser. 
För att navigera i kalendern veckovis, markeras vecka med hjälp av CR-
knapp. Sedan används UPP och NER för att förflytta sig mellan dom olika 
veckorna. Samma gäller för månad och år.  
Om ett datum innehåller ett möte, visas en asterisk framför datumet. För att 
öppna mötesdetaljer tryck ENTER. Mötena är sorterade i kronologisk ordning 
och visar tid, alarm och ämne. 
Menyn i kalendern innehåller 8 alternativ, menyn öppnas med ”Alt”. Följande 
alternativ finns: 
 

 Nytt möte 

 Ändra möte 

 Visa samtliga möten 

 Sök möte 

 Radera möte 

 Kopiera möte 

 Säkerhetskopiera möte 

 Återställ möte 

UPP och NER används för att flytta mellan objekten och ENTER används för 
att välja 
 
5.4.1 Nytt möte 
 
För att lägga till ett nytt möte, flytta markören till aktuellt datum och tryck 
CTRL+N (Punkt 1+3+4+5) eller ENTER. Dialogrutan som visas innehåller 
följande fält: Datum, Tid, Påminnelse och Ämne. 
Datum, Tid och Påminnelse ställs in på samma sätt som i ”Datum och tid”. 
Ämne skrivs in och avslutas med ENTER. 
 
5.4.2 Ändra möte 
 
Flytta markören till ett bokat möte och tryck CTRL+M (punkt 1+3+4). 
Dialogrutan innehåller samma fält som ovan. Redigera fälten och avsluta med 
ENTER. 
 
5.4.3 Visa samtliga möten 
 
För att se samtliga möten tryck CTRL+A (punkt 1). Alla möten visas nu i 
kronologisk ordning med det nyaste först. UPP och NER används för att 
navigera i listan. 
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5.4.4 Sök möte  
 
Använd CTRL+F (punkt 1+2+4) och skriv det som skall sökas efter och 
avsluta med ENTER. Ämnesfälten i planerade möten kommer att matchas 
mot sökningen. 
 
5.4.5 Radera möte 
 
För att radera ett möte flytta markören till mötet. Tryck CTRL+D (punkt 
1+4+5). En dialogruta kommer nu upp med frågan om mötet skall raderas. 
Tryck J för att radera och N för att stänga dialogrutan. 
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6 Kommandolista 

6.1 Generella 
 
Nästa objekt: NER eller MELLANSLAG+4 
Föregående objekt: UPP eller Mellanslag+1 
Första objektet: UPP och VÄNSTER eller Mellanslag+1+3 
Sista objektet: NER och HÖGER eller Mellanslag+4+6 
Flytta 40 tecken framåt: CTRL+UPP eller Mellanslag+1+2+6 
Flytta 40 tecken bakåt: CTRL+NER eller Mellanslag+3+4+5 
Starta program: ENTER, HÖGER eller CR-knapp 2 gånger 
Gå in i undermeny: ENTER, HÖGER eller CR-knapp 2 gånger 
Avbryt: ESC, eller VÄNSTER 
Avsluta: ESC eller MELLANSLAG+Z 
Ändra värde i menyer: MELLANSLAG 
Öppna meny: Mellanslag+1+2+4 eller ALT 
Öppna mapp eller fil: ENTER, HÖGER eller CR-knapp 2 gånger 
Gå tillbaka till föregående mapp: VÄNSTER eller BACKSTEG. 

6.2 Anteckningar 
 
Nytt dokument: CTRL+N (punkt 1+3+4+5) 
Senaste dokument: CTRL+P (punkt 1+2+3+4) 
Nästa rad: NER eller Mellanslag+4 
Föregående rad: UPP eller Mellanslag+1 
Flytta till början av raden: Mellanslag+1+3 
Flytta till slutet av raden: Mellanslag+4+6 
Början av dokumentet: MELLANSLAG+1+2+3 
Slutet av dokumentet: MELLANSLAG+4+5+6 
 



 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 


