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Tack för ditt inköp av punktdisplayen Brailliant BI14. 
Punktdisplayen kombinerar en bekväm och enkel punktdisplay 
med effektiva anteckningsmöjligheter och synkronisering. 

Innan man börjar använda Brailliant bör man se till att batteriet är 
fulladdat. Anslut den mindre änden av den medföljande mikro-
USB-kabeln till USB-porten på vänstra kanten av Brailliant, precis 
framför strömknappen. Anslut den större änden av kablen till den 
medföljande nätadaptern samt anslut denna till ett vägguttag. 
Meddelande "Laddar" ska nu visas på punktraden. Man kan 
använda andra USB-laddare men laddningstiden kan bli 
långsammare. 

När den är uppladdad kan man starta Brailliant genom att hålla 
nere strömknappen som finns på vänstra kanten av enheten, 
precis bakom laddningskontakten, i 3 sekunder. Håll nere 
strömknappen igen för att stänga av enheten.   

På främre kanten av Brailliant finns HumanWares välbekanta 
tumknappar. De två yttre knapparna är Föregående och Nästa 
som navigerar till föregående eller nästa objekt och de två inre 
knapparna är Vänster samt Höger. Dessa inre knappar panorerar 
punktraden vänster eller höger. Bakom varje av den 14 
punktcellerna sitter en sensor som används för cursor-routing. 
Glid bara upp med fingret från en cell för att röra vid en sensor för 
cursor-routing. Man kan konfigurera känsligheten i 
inställningsmenyn. 

Nära punktknapparna 1 och 4 finns Brailliants navigationsjoystick. 
En tryckning på denna joystick väljer objekt. 

På bakre kanten av enheten finns en knapp som växlar läge. När 
man har Brailliant igång framför sig växlar knappen åt höger till 
punktdisplay-läge och enheten är redo att parkopplas med en 
smarttelefon eller dator. Skjuter man istället knappen åt vänster 
så aktiverars applikationsläget där man kommer åt anteckningar 
och stoppur. 

 



 

 

Parkoppla Brailliant BI14 till en iPhone med iOS 10.3 eller 
senare 

Använd den vanliga VoiceOver-metoden. Försäkra att 
lägesknappen är skjuten till höger och att enheten är igång. Detta 
säkerställer att Brailliant är i punktdisplay-läge och redo att 
parkopplas med enheter. Via hemskärmen på telefonen aktiverar 
man Inställningar, Allmänt, Hjälpmedel, VoiceOver samt 
Punktskrift. Om Bluetooth inte är aktiverat blir man uppmanad om 
att göra det. Nederst i listan över Bluetooth-enheter finner man 
Brailliant BI 14. Aktivera den för att parkoppla. 

 

Skriva anteckningar med Brailliant BI 14 

Ladda ner appen Brailliant Sync från Appstore. Kontrollera att 
Bluetooth är aktiverat på den iPhone som ska användas. På 
hemskärmen dubbeltrycker man för att aktivera Brailliatn Sync-
appen. Säkerställ att Brailliant är parkopplad med telefonen samt 
dubbeltryck på "Välj Brailliant-enhet" om ingen enhet hittas. 
Dubbeltryck på Brailliant för att säkerställa att det är rätt enhet 
som synkroniseras. Dubbeltryck nu på "Lägg till ett konto". Om 
man har ett Googlekonto eller annat konto dubbeltrycker man på 
önskat konto. Fyll i kontoinformationen och dubbeltryck på spara 
som visas i övre högra hörnet på skärmen när det är klart.  

Skjut knappen på bakre kanten av Brailliant till vänster för att 
aktivera Applikationsläget och använd tumknapparna eller 
joysticken för att navigera till anteckningsapplikationen. Välj 
önskat e-postkonto och tryck Mellanslag + N (Punkter 1-3-4-5) för 
att skapa en ny anteckning. I anteckningsapplikationen finns 
tangentbordskommandona nedan tillgängliga. 

  



 

 

Tangentbordskommandon i anteckningar 
 
Ny rad:  Joystick mittenknapp, punkt 8 (Enter) 
Backsteg:  Mellanslag + B eller punkt 7 
Föregående rad:  Mellanslag + punkt 1, joystick upp 
Nästa rad (stycke): Mellanslag + punkt 4, joystick ner 
Föregående ord:  Mellanslag + punkt 2 
Nästa ord:  Mellanslag + punkt 5 
Föregående tecken:  Mellanslag + punkt 3, joystick vänster 
Nästa tecken  Mellanslag + punkt 6, joystick höger 
Början av anteckningen:  Mellanslag + punkter 1-2-3 
Slutet av anteckningen:  Mellanslag + punkter 4-5-6 
Spara utan att avsluta:  Mellanslag + S  
Spara och avsluta: Mellanslag + E  
Avsluta utan att spara: Mellanslag + Z  
 
I listan med anteckningar 
ta bort anteckning:   Mellanslag + D  
aktivera synkronisering:  Mellanslag + S 
 
För mer information – se den fullständiga användarmanualen. 


