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1. Överblick av Brailliant 14 

Introduktion  

Grattis till ditt inköp av Brailliant 14, den nya punktdisplayen från 
HumanWare.  

Brailliant 14 är en punktdisplay som kan användas med nästa alla 
skärmläsningsprogram på marknaden, inklusive skärmläsare som 
är installerade som en del av operativsystemet på portabla enheter 
(telefoner och surfplattor). Brailliant 14 kan användas i 
applikationsläge där man kan använda en av applikationerna som 
finns i enheten. Datan på enheten kan synkroniseras med andra 
enheter över Internet via servrar (såsom Gmail-servrar, servrar från 
Internetleverantörer etc.). Denna unika funktionalitet ger möjlighet 
att använda anteckningar direkt efter att enheten har startats och 
fortfarande hålla dem synkroniserade med all data på andra 
enheter. 

Internetanslutningen för synkronisering utförs via Bluetooth till en 
telefon och tar inte mycket ström från vare sig telefonen eller 
Brailliant.  

 

Uppackning av Brailliant 

Förpackningen innehåller följande artiklar:  
- Brailliant 14-enheten med bärrem 
- USB-kabel  
- Strömadapter 
- Companion CD 
- Bärväska 
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Figur 1: Brailliant 14  

 

Fysisk beskrivning  

 

Modellen BI 14 har en 14 punkters punktrad, 8-knappars 
punkttangentbord samt ett flertal ytterligare knappar och joystick för 
navigation. 

 

Ovansidan 
 
Punktrad  
Punktraden med 14 celler sitter på ovansidan nära mitten av 
enheten. Bakom varje punktcell sitter en sensor som används för 
cursor-routing (Active Touch Sensor).  
 
Punkttangentbord 
De 8 punkttangenterna på punkttangentbordet sitter ovanför 
punktraden. Den vänstra knappen kallas BACKSTEG eller punkt 7 
och den högra knappen kallas ENTER eller punkt 8. Mellanslag 
sitter i mitten precis nedanför punktraden. Punktangentbordet kan 
användas för att skriva punktskrift eller utföra kommandon (i 
kombination med andra knappar - såsom mellanslag). 
Kommandona beror på vilken skärmläsare som används. Interna 
applikationer i Brailliant har snabbkommandon som beskrivs i 
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avsnittet Applikationsläge. 
 
Joystick 
Joysticken finns på ovansidan av enheten nära den bakre kanten 
på enheten. Joysticken har 5 funktioner: vänster, höger, upp, ner 
och aktivera (mittenknapp). Aktivera utförs genom att trycka på 
joysticken som en knapp. 

 

Framkanten 
 
Tumknappar  
Knapparna riktade mot dig används normalt med dina tummar och 
kallas därför "Tumknappar" för att skilja dem från 
huvudtangentbordets knappar. Dessa tumknappar används 
tillsammans med punktraden vid läsning och navigering. De kan 
användas med tummarna utan att du behöver flytta dina fingrar från 
punktraden.  

Tumknapparna benämns som följande: FÖREGÅENDE, 
VÄNSTER, HÖGER och NÄSTA.  

 

Vänstra kanten 
 
Strömknapp  
Strömknappen har en taktil punkt i mitten och är något upphöjd. 
Den sitter nära baksidan på vänstra kanten. Tryck ner och håll inne 
denna knapp i ungefär 3 sekunder för att stänga av och slå på 
enheten. Brailliant 14 bekräftar med ett pip att den stängs av eller 
startar. Ordet ”startar” visas på punktraden vid uppstart. 
Strömknappen används även för nollställning (håll den nedtryckt i 
ungefär 15 sekunder) samt för att visa en meny (en kort tryckning). 
 
Mikro-USB-port  
I mitten på vänstra kanten, nära Strömknappen, sitter en 
rektangulär kontakt för USB. Använd kabeln som följde med din 
punktdisplay för att ansluta via USB till en PC. Du kan också ladda 
batteriet i Brailliant via USB. 
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Bakre kanten 
 
Knapp för växling mellan punktdisplay- och applikationsläge 
På bakre kanten till vänster sitter en knapp för växling mellan 
punktdisplay och applikationer. Tryck den till höger för att använda 
enheten med valfri skärmläsare (telefon eller PC). Tryck den till 
vänster (närmare kanten på enheten) för att använda 
applikationerna i Brailliant 14. 
 

Ladda batteriet  

OBSERVERA: Innan du använder enheten för första gången måste 
du låta den ladda i minst 8 timmar. Efter första användningen tar det 
4 upp till 5 timmar att ladda batteriet fullt. 

Brailliant har ett inbyggt uppladdningsbart Lithium-Jon-batteri. För 
att ladda batteriet, anslut Brailliant via USB till din dator eller 
strömadaptern i ett vägguttag. Batteritiden på en bärbar dator 
påverkas inte nämnvärt då strömförbrukningen är väldigt låg. 
Brailliant visar meddelandet "laddar" på punktraden när den är 
ansluten till ström. Du kan använda Brailliant samtidigt som batteriet 
laddas. Du kan se batteristatus i den interna menyn. När batteriet är 
fulladdat kan Brailliant användas kontinuerligt i 10 timmar eller mer 
via Bluetooth. 
 
Du kan också använda en universal USB-strömadapter för att ladda 
Brailliant. Anslut bara den rektangulära USB-kontakten i USB-
adaptern och sätt in mikro-USB-änden i USB-kontakten på vänster 
kant på Brailliant samt sätt strömadaptern i ett eluttag.  
 
Om du ansluter en strömadapter eller en dator via USB-kabel till 
Brailliant kommer enheten att starta upp om den är avstängd samt 
visa meddelandet "laddar" på punktraden. Den växlar meddelande 
till ”batteriet fullt” när den är fulladdad. 
 
Var god ladda punktdisplayen helt innan första användningen.  
 
Systemet för batterihantering i Brailliant innefattar en skyddskrets 
som förhindrar enheten från skadas vid en fullständig urladdning. 
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Om batterinivån är låg kommer Brailliant att varna genom ett pip 
innan den stänger av automatiskt. 
 
Försök aldrig byta ut batteriet själv. Det leder troligtvis till skador på 
enheten och garantin upphävs. Om enheten är i behov av 
reparation, var god kontakta din lokala återförsäljare eller 
HumanWare. 
 

Slå På/Av enheten  

Håll nere Strömknappen i ungefär 3 sekund för att slå på/av 
enheten. Ett pip kommer att höras och meddelandet ”startar” visas 
på punktraden. 
 
När du håller ner Strömknappen i ungefär 15 sekunder kommer 
enheten att nollställas.  
Om enheten inte används (ingen kommunikation med dator och 
ingen tryckning på knapparna) kommer enheten att stänga av efter 
tidsperioden som angivits för "automatiskt avstängning). Denna 
nedräkning/tidsperiod nollställs varje gång data tas emot från en 
dator eller användaren trycker något. 
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2. Installation och anslutningar för Brailliant 

Anslutningsgränssnitt 

Beroende på operativsystemet kan du ansluta Brailliant via olika 
gränssnitt till din dator. Använd USB-porten för att kommunicera 
med stationära datorer eller bärbara datorer eller det inbyggda 
Bluetooth-gränssnittet för dina mobila enheter. Om du använder 
USB för att ansluta till en bärbar eller stationär dator kommer 
batteriet i Brailliant att laddas under processen.   

 

 USB-kontakt 

USB-anslutning stöds av Windows-datorer (32 och 64 bits). 
 
Anslut den rektangulära USB-kontakten till din dator. Anslut den 
mindre mikro-USB-ändan till USB-porten på Brailliant. Detta är den 
lilla rektangulära kontakten på vänster kant. 
 
Var god installera drivrutiner för Brailliant innan du ansluter 
punktdisplayen till din dator. Du finner drivrutinerna på 
installationsskivan. 
När du sedan ansluter Brailliant för första gånger kommer den att 
identifieras automatiskt.  
 
Så snart Brailliant har anslutits till USB-porten och drivrutinen har 
installerats från den medföljande skivan kommer punktdisplayen att 
vara ansluten som om det vore en seriell port. Drivrutinen simulerar 
en så kallad virtuell seriell port. Detta har fördelen att Brailliant kan 
användas med skärmläsare som endast stödjer seriella 
punktdisplayer. 
 
Installation av drivrutinen betyder att en USB-port på datorn 
kommer att uppfattas som en seriell port, COM3. För att ta reda på 
vilken virtuell COM-port som har skapats kan du gå till Startmenyn 
och välja Inställningar > Kontrollpanelen > System och sedan 
Systemhanteraren för att visa en lista med hårdvara och däribland 
portar. 
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Om du använder JAWS, installera JAWS-drivrutinen.  
 

 Bluetooth-gränssnitt 

Bluetooth är en trådlös anslutning. Likt USB simulerar Bluetooth en 
virtuell COM-port. 
 
Trådlös teknik tillsammans med Brailliant långa drifttid på batteri ger 
total frihet från kablar inom räckvidden för Bluetooth. Bluetooth är 
ett gemensamt gränssnitt för mobiltelefoner, surfplattor och bärbara 
datorer. Datorer kan också utrustas med Bluetooth via en 
Bluetooth-USB-dongel som installeras automatiskt i Windows 7, 8 
10 (och högre) när den ansluts.  
 
När två Bluetooth-enheter ansluts för första gången måste de 
parkopplas. Detta är av säkerhetsskäl. Enheterna kommer sedan 
att identifiera varandra automatiskt om det tillåts av användaren.  
 
En dator kommer att upptäcka Brailliant som följande Bluetooth-
enhet: 
Brailliant BI 14 650014XXXXXX 
Där XXXXXX är serienumret på enheten. 
 

Ansluta till en dator (punktdisplay-läge) 

Brailliant kan användas som punktdisplay med populära 
skärmläsare för dator såsom JAWS, Window-Eyes etc. Datorn 
måste ha antingen en USB-port eller trådlöst Bluetooth-gränssnitt 
(inbyggt eller via USB-Bluetooth-dongel). Vi rekommenderar 
Windows 7, 8 eller 10 för Bluetooth. 
 
Ta reda på vilken virtuell serieport som angetts för ett Bluetooth- 
eller USB-gränssnitt i Windows: 
 

1. Öppna Kontrollpanelen (Startmenyn/Kontrollpanelen) 
2. Välj "System" bland alternativen. 
3. Välj "Enhetshanteraren". 
4. I trädvyn i Enhetshanteraren, öppna grenen "Portar (COM och 

LPT)" 
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5. Sök efter någonting som liknar "standard seriell över Bluetooth 
port (COM 13)" Det kan finnas fler av dessa. Notera numret 
efter ordet COM.  

6. Detta nummer är numret för den virtuella COM-port som 
enheten är ansluten till. Skärmläsaren vill veta detta 
portnummer. 

 
Under Bluetooth kommer du att se två portar, en utgående och en 
inkommande. Den utgående porten är den som vi vill använda för 
att ansluta.  
När du ansluter via Bluetooth kan den seriella porten som används 
av din enhet också finns under egenskaper för din anslutna enhet i 
Bluetooth-hanteraren. 
 
Vissa skärmläsare stödjer in högre portnummer på COM-portar. Om 
det är fallet måste du ändra portnumret. För att göra detta väljer du 
grenen "Portar (COM och LPT)" i enhetshanteraren som det 
beskrivs ovan. Högerklicka på porten som du vill ändra (Skift F10 
gör samma sak). I menyn som öppnas kan du klicka på 
"Egenskaper". Klicka sedan på fliken "Port-inställningar" och klicka 
på knappen "Avancerat". I det öppna fönstret finns en listruta "COM 
portnummer" där du kan välja en ledig port. Icke tillgängliga 
nummer kommer att vara markerade.     

 JAWS 

En JAWS-drivrutin inkluderas på installationsskivan.  Den senaste 
versionen kan laddas ner från vår webbsida under support:  
www.humanware.com  
 
Instruktioner för installation finns med bland drivrutinerna. 

 Andra skärmläsare 

Brailliant är kompatibel med andra skärmläsare. Var god besök vår 
webbplats för mer information: http://www.humanware.com  

 Parkoppla Brailliant som punktdisplay till 
mobiltelefon 

Brailliant kan parkopplas med mobiltelefoner som en Bluetooth-

http://www.humanware.com/
http://www.humanware.com/
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punktdisplay. Parkopplingen måste startas från telefonen, precis 
som när man parar ihop ett tangentbord eller annan Bluetooth-
enhet. Notera att en annan anslutning med telefonen kommer att 
utföras över lågenergi-Bluetooth för synkronisering av 
applikationsdata med hjälp av en särskild applikation (kallad 
BrailliantSync). 

Blanda inte ihop dessa två, sök efter punktdisplay-anslutning i 
skärmläsarens meny och datasynkronisering via lågenergi-
Bluetooth i applikationen BrailliantSync. 
 
För mer information, se bruksanvisningen för skärmläsaren i 
mobiltelefonen. 
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3. Menyn i Brailliant 14 

Menyn i Brailliant aktiveras med en kort tryckning på strömknappen 
i punktdisplay.  
Använd joystickens VÄNSTER / HÖGER eller tumknapparna 
FÖREGÅENDE / NÄSTA för att navigera i menyn. 
Joystickrörelserna UPP och NER samt tumknapparna VÄNSTER 
och HÖGER används för att utföra olika funktioner beroende på 
vilken meny som är aktiverad. För att aktivera det markerade 
menyobjektet måste man använda joystick NER, ENTER (punkt 8) 
eller MELLANSLAG. Det går även att använda cursor routing 
genom att röra vid sensorn ovanför objektets namn. För avsluta en 
meny, använd joystick UPP eller ESCAPE (Mellanslag + E). 
Bokstavsnavigering är också tillgänglig: i långa menyer kan man 
trycka på första bokstaven för objektet man önskar vilket gör att 
man snabbt hoppar fram till det.  Detta gör navigeringen mycket 
effektivare. I stora menyer och långa listor med anteckningar är 
bokstavsnavigering väldigt användbart.   
 
Det finns 3 olika typer av menyalternativ:  
 
Skrivskyddat: System visar information som inte kan ändras.  
 
Växla: Låter dig växla inställningar med tumknapparna VÄNSTER 

och HÖGER. 
  
Lista: Bra för att välja ett objekt i en lista. Använd touch-cursor 

ovanför objektet som önskas. 
 

Klocka ⡺⠁⠞⠉⠓ 

 

Är en av applikationerna - detta menyalternativ är endast tillgängligt 
i applikationsläget. Se beskrivning av Klocka i avsnittet 
Applikationsläget nedan. 
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Anteckningar  ⡝⠕⠞⠑⠎ 

 

Anteckningar är en av applikationerna - detta menyalternativ är 
endast tillgängligt i applikationsläget. Se beskrivning av 
Anteckningar i avsnittet Applikationsläget nedan. 

 

Batteri ⡃⠁⠞⠞⠑⠗⠽ 

 

Alternativet visar laddningsinformation om batteriet. 
När man panorerar visar punktraden om enheten för tillfället laddas 
eller inte. 
 

Stoppur ⡎⠞⠕⠏ ⡺⠁⠞⠉⠓ 

 

Stoppur är en av applikationerna i Brailliant 14. Se beskrivning av 
Stoppur i avsnittet Applikationsläget nedan. 

 

Anslutningar ⡉⠕⠝⠝⠑⠉⠞⠊⠕⠝⠎ 

 

Anslutningar är ett menyalternativ som gör det möjligt att växla 
mellan olika enheter som för tillfället är anslutna till Brailliant 14 via 
Bluetooth eller USB. Det kan vara upp till fem enheter anslutna 
samtidigt. I denna meny kan man växla mellan dessa.  

 

Inställningar ⡎⠑⠞⠞⠊⠝⠛⠎ 

 

Detta alternativ gör det möjligt att ställa in olika parametrar i 
Brailliant: 
 

Insomning ⡎⠇⠑⠑⠏ 

 

Ställ in tiden för insomning (tiden efter vilken enheten stänger av vid 
inaktivitet) till 3, 5, 10, 15, 20,30, 45 och 60 minuter samt av (ingen 
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automatisk avstängning). Tryck på valfri knapp för att väcka upp 
enheten. 

Ljud ⡎⠕⠥⠝⠙ 
 

Växla mellan ljud PÅ och AV. När ljudet är av kommer enheten inte 
att meddela via ljud när handlingar utförs (såsom start och 
avstängning). 

 

Vibrationer ⡧⠊⠃⠗⠁⠞⠊⠕⠝ 

Växla mellan vibrationer PÅ och AV. När vibrationer är av kommer 
enheten inte att meddela via vibrationer när handlingar utförs 
(såsom de tryckkänsliga cursor routingknapparna). 
 

Känslighet för cursor routing ⡉⠥⠗⠎⠕⠗ ⠎⠑⠝⠎ 

Inställning för känsligheten på den tryckkänsliga cursor routingen. 
Man kan ställa in den på av (ingen tryckkänslig cursor routing) eller 
1 till 5. Experimentera med dessa inställningar för att hitta rätt 
känslighet för dig. 
 

Markörvibrationer ⡉⠥⠗⠎⠕⠗ ⠧⠊⠃ 

Ställ in om vibrationer ska kännas när en cursor routing-yta 
aktiveras. Du kan ställa in den på av (ingen vibration vid cursor 
routing) eller längd 1 till 5. Experimentera med dessa inställningar 
för att hitta rätt vibrationslängd för dig. 
 

Datorpunktskriftstabell ⡉⠕⠍⠏⠥⠞⠑⠗ ⠞⠁⠃⠇⠑ 

Växlar mellan att använda 8-punkters punkttabell ur en lista med 
tillgängliga språk/typer. Objektet som är valt markeras av en 8-
punktssymbol. 
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Litterär punktskriftstabell ⡇⠊⠞⠑⠗⠁⠗⠽ ⠞⠁⠃⠇⠑ 
 

Växlar mellan att använda 6-punkters litterär punkttabell ur en lista 
med tillgängliga språk/typer.  Objektet som är valt markeras av en 
8-punktssymbol. 
 

 

 

Om ⡁⠃⠕⠥⠞ 

Alternativet visar enhetens firmware-version och serienummer. Det 
innehåller även ett alternativ för att påbörja uppgradering av 
firmware - använd detta med försiktighet. Om uppgraderingen 
avbryts av någon anledning enheten bli obrukbar och måste skickas 
till en auktoriserad verkstad. 
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4. Applikationsläget 
 

Brailliant 14 i punktdisplay-läge kan köra på automatiskt när man 
växlar till applikationsläget (med knappen på enhetens bakkant). I 
applikationsläget finns några fler menyalternativ tillgängliga än vad 
som redan har beskrivits för punktskriftsläget. 

Klocka ⡺⠁⠞⠉⠓ 
 

Denna enkla app visar tid och datum. När du startar Klockappen 
visas systemtiden (den är synkroniserad från telefonen via appen 
BrailliantSync - se avsnittet "Synkronisering av data från Brailliant 
14" nedan). Tumknappen NÄSTA växla så att displayen visar 
datumet istället. Återvänd till visning av tid med knappen 
FÖREGÅENDE. 

 

Anteckningar ⡝⠕⠞⠑⠎ 
 

Denna applikation hanterar anteckningar. Anteckningar kan laddas 
ner och synkroniseras med en server och via servern synkroniseras 
med alla dina andra enheter (PC, surfplatta, telefon, etc.).  

Efter du aktiverat Anteckningsmenyn visas en lista med mappar - 
en per konto som börjar med "lokalt". Mappen "lokalt" lagras endast 
på enheten och synkroniseras inte. Anda mappar skapas när du för 
första gången ansluter enheten till applikationen BrailliantSync. I 
denna app kan du definiera dina konton och namnge mapparna så 
att de stämmer överens med kontona. Se avsnittet "Synkronisering 
av data från Brailliant 14" nedan. 

I alla mappar (lokal eller synkroniserad) finns en lista med 
anteckningar som hör till kontot som mappen representerar. 
Normalt finns alla anteckningar som har sparats i det aktuella 
kontot. 

Om det inte finns några anteckningar tillhörande kontot visas 
meddelandet ”tom”. 

För att skapa en ny anteckning, använd kommandot Mellanslag + 
N. För att ta bort en anteckning, tryck Mellanslag + D. 
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Utforska anteckningarna med den normala förflyttningsmetoden 
(joystick eller tumknappar) och visa önskad anteckning med 
Mellanslag eller joystick ner. När anteckningen visas kan man 
redigera den med hjälp av kortkommandon som följer i tabellen. 

 

 

Redigeringsfunktion Kortkommando 

Ny rad  Enter eller Joystick mittenknapp 

Backsteg  Backsteg eller Mellanslag + B 

Föregående rad  Mellanslag + punkt 1, Joystick upp 

Nästa rad (stycke)  Mellanslag + punkt 4, Joystick ner 

Föregående ord  Mellanslag + punk 2 

Nästa ord  Mellanslag + punkt 5 

Föregående tecken  Mellanslag + punkt 3, Joystick vänster 

Nästa tecken  Mellanslag + punkt 6, Joystick höger 

Början av anteckningen  Mellanslag + punkt 1 - 2 - 3 

Slutet av anteckningen  Mellanslag + punkt 4 - 5 - 6 

Spara utan att avsluta  Mellanslag + S 

Spara och avsluta  Mellanslag + E 

Avsluta utan att spara  Mellanslag + Z 

Växla punkttabell  Mellanslag + G 

 

När man redigerar en anteckning kan detta visas på punktraden i 
datorpunktskrift eller litterär punktskrift. Växla mellan dessa genom 
att trycka på Mellanslag G. Specifika översättningsregler kan ställas 
in under Inställningar. 



 

19 
 

I en anteckning representeras markören av punkt 7 och 8 i litterär 
punktskrift och punkt 8 i datorpunktskrift. 

 
 

Stoppur ⡎⠞⠕⠏ ⡺⠁⠞⠉⠓ 
 

Denna applikation visar förfluten tid sedan mellanslag trycktes in. 
Mellanslag startar och stoppar stoppuret. Noggrannheten är 0,1 
sekunder (tiondels sekunder). 

  



 

20 
 

5. Synkronisering av data från Brailliant 14 
 

Brailliant 14 anteckningar kan synkroniseras med Google meljkonto 
etc. Det gör det enkelt att komma åt anteckningarna när som helst 
utan bekymret som kan uppstå när man ska komma åt dem via 
telefonen (för det måste man starta båda enheterna, vänta tills de 
ansluter samt söka reda på anteckningsappen i telefonen). I 
Brailliant 14 startar man bara enheten i applikationsläget och 
anteckningarna du är redo att läsa existerande anteckningar eller 
skriva nya.  

 

För synkronisering behöver du använda BrailliantSync från Apple 
Appstore (Google Play blir tillgänglig snart).  

Först behöver du ställa in anslutningarna i appen BrailliantSync: 

1. Definiera anteckningskontot (till exempel Google-konto) 
genom att ange e-postadress, servernamn, användarnamn, 
lösenord portnummer samt visningsnamnet som även visas 
som motsvarande mappnamn i Brailliant 14. 

2. Anslut din Brailliant 14 genom att välja "Välj enhet" och sedan 
serienumret för din enhet i listan som visas. Brailliant 14 måste 
vara igång när detta utförs. Välj en (vanligtvis den enda 
såtillvida inte grannen har en annan BI14).  

 

Efter att anslutningen är upprättat behöver du inte bekymra dig om 
appen BrailliantSync på telefonen. Den jobbar i bakgrunden och 
synkroniseringen kräver ingen åtgärd från användaren. Du måste 
dock försäkra dig om att den körs i bakgrunden (till exempel kan du 
behöva starta om den efter att telefonen har startas om). 

 

Synkroniseringen aktiveras från Brailliant 14.  

1. Öppna "anteckningar" i menyn och tryck Mellanslag-S för att 
synkronisera konton (detta kommer att skapa de konton som 
inte tidigare existerar på enheten). Detta behöver bara utföras 
om ett konto inte redan finns på din enhet. Normal görs endast 
detta om man har lagt till ett nytt konto eller ändrat ett 
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existerande konto i appen BrailliantSync. Sykroniseringen kan 
stoppas genom att trycka Mellanslag + C. 

2. Hädanefter kommer synkroniserade konton att utväxla 
anteckningsinnehåll (mellan enhet och server) varje gång 
Brailliant 14 startas i terminalläge. Om du endast vill 
synkronisera en eller några konton kan du inaktivera 
synkronisering för alla andra konton i appen BrailliantSync. 

3. Om en snabb synkronisering krävs, till exempel om du vill 
synkronisera direkt efter att ha redigerat en anteckning för att 
kunna se den på en dator, gör följande: Öppna "Anteckningar" 
i menyn och sedan en av mapparna med anteckningar. I listan 
med anteckningar trycker du Mellanslag-S för synkronisering - 
alla anteckningar från det valda kontot kommer att 
synkroniseras.  

 

Varje gång anteckningar synkroniseras kommer systemtiden för 
Brailliant 14 att synkroniseras med telefonens tid. 

Var god notera att om du har ett stort antal anteckningar, och/eller 
dina anteckningar är långa, kan du behöva vänta upp till en timme 
för en full synkronisering. Detta händer om anteckningar 
synkroniseras för första gånger. 

Avbryt inte denna process (status för processen meddelas i 
BrailliantSync). 

 

Kom även ihåg att ställa in insomningen tillräckligt länge för första 
synkroniseringen. 

När du vill ta bort en anteckning från enheten använder du 
Mellanslag + D när anteckningens namn visas i anteckningslistan. 
Denna anteckning kommer att tas bort från enheten och även på 
servern efter en synkronisering. 

Om du vill ta bort ett oanvänt konto från enheten går du till 
kontolistan, väljer kontot som ska tas bort samt trycker Mellanslag  

+ D. Kontot kommer att tas bort och alla anteckningar där i 
försvinner från enheten. De kommer dock inte att försvinna från 
serverkontot även om synkronisering utförs. 
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6. Uppdatera firmware i Brailliant 14 

 

När firmware i Brailliant 14 ska uppdateras är det viktigt att den 
delikata processen följs noggrant. Om processen avbryts kan 
uppdateringen göra enheten obrukbar och den måste skickas in på 
service. 

Uppdatera firmware i Brailliant 14: 

1. Ladda ner uppdateringsfilen till en dator. 
2. Installera Brailliant BI 14 Updater på din dator från den 

medföljande skivan eller från webbsidan 
www.humanware.com/Brailliant support 

3. Kör Brailliant BI 14 Updater på din dator 
4. Anslut din Brailliant 14 till datorn med en USB-kabel. 

Datorn ska nu identifiera din Brailliant. 
5. Starta din Brailliant 14. 
6. Försäkra dig om att du är i Applikationsläget – 

skjutknappen på baksidan av enheten ska vara i vänster 
position (positionen närmas kanten på din Brailliant). 
Växla till Applikationsläget om den är i Skärmläsarläge. 

7. Bläddra fram till Om i Brailliants meny och tryck Enter. 
8. Välj alternativet Uppdatera i menyn och tryck Enter. 
9. På datorn klickar du på knappen Välj… (Choose…) i 

nedre vänstra delen av Brailliant Bi 14 Updater. 
10. En filutforskare visas. Sök reda på och välj filen med 

firmwareuppdateringen som du laddade ner i steg 1. Det 
ska vara en .dfu-fil. 

11. Klicka på knappen Uppdatera (Upgrade) i nedre högra 
delen av Brailliant Bi 14 Updater. 

12. Vänta tills uppdateringsprocessen är klar. Detta kan ta 
flera minuter. 

13. Så snart uppdateringsprocessen är klart, tryck ner och 
håll inne Strömknappen i 15 sekunder. Brailliant kommer 
att stängas av. 

Firmware i Brailliant 14 har nu uppdaterats. 

http://www.humanware.com/Brailliant
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7. Tekniska specifikationer  
 

Navigationskomponenter 
 
4 tumknappar 
1 joystick (upp, höger, ner, vänster, aktivera - mittenknapp) 
8-knappars punkttangentbord  
1 mellanslag 
14 touch cursor routing-knappar 
14 punktceller 
 

Batterier med lång batteritid 
 
Räcker 10 timmar eller mer med Bluetooth 
Laddning via dator med USB-kabel    
Automatisk avstängning 
Lithium-jon-batteri  
Kompatibel med standard USB-strömadaptrar 
Spänning: 3,7V 

 
Anslutning 

 
USB 2.0 
Bluetooth V2.1 + EDR Class 2 
Bluetooth 4.0 

 
Dimensioner och vikt  

 
166 x 100 x 23 mm / 285 g 
 

Kompatibilitet 
 
Windows-datorer (32 och 64 bits)  
JAWS och andra skärmläsare 
Apple-produkter med iOS 10 eller macOS 10.12 och VoiceOver 
(MAC, iPhone, iPad och iPod Touch)  
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8. Rengöring och rekonditionering 

 

För att hålla punktdisplayen ren rekommenderar vi att du torkar av 
ytan av enheten med jämna mellanrum med hjälp av en fuktig 
tygbit. Vrid ur tygbiten ordentligt innan så den bara är lätt fuktig. 
Punktdisplayen kan rengöras med lätt fuktad trasa och milda 
rengöringsmedel. Använd inte frätande eller slipande 
rengöringsmedel. 

Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan användas vid mer 
grundläggande rengöring såsom rekonditionering. Även här är det 
viktigt att inte applicera för mycket vätska utan endast använda lätt 
fuktad tygbit. 
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9. Tillverkarens garantier & konsumentsupport 
 
Detta är en högkvalitativ produkt, byggd och paketerad med 
omsorg. Alla enheter och komponenter har garanti i två (2) år från 
funktionella defekter i Europa. 
 
Garantin täcker alla delar (förutom batteri) samt arbetskostnad. Om 
något fel uppstår, kontakta din lokala distributör eller tillverkaren för 
teknisk assistans. 
Notera: Garantivillkoren kan periodvis förändras, besök vår 
webbsida för den senaste informationen. 
 
Villkor och begränsningar: 
Förvara ditt originalkvitto för inköp på en säker plats för framtida 
användning i service- och garantiärenden. Var god behåll 
originalkvittot. Om enheten måste återsändas, var god använd 
originalförpackningen. Denna garanti gäller i alla fall där skadan ej 
är ett resultat av felaktig användning, oaktsam hantering, misskötsel 
eller Guds inverkan. 

 
För konsumentsupport, var god kontakta din återförsäljare (se 
baksida), ditt närmaste HumanWare-kontor eller besök vår 
webbsida: www.humanware.com 
  

http://www.humanware.com/
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