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1 Algemeen 

Het verheugt ons dat u gekozen heeft voor Braille Star 80. Neemt u alstublieft de tijd om 
deze handleiding te bestuderen.  Wij hebben ons best gedaan, de bediening van Braille 
Star 80 zo eenvoudig en intuïtief mogelijk te maken. Deze handleiding zal u evenwel 
helpen, nog meer uit uw Braille Star 80 te halen. 

1.1 Voorwoord 

Leest u alstublieft voor u het apparaat in gebruik neemt in ieder geval eerst de 
veiligheidsaanwijzingen voor een juist gebruik van uw Braille Star 80. Deze vindt u aan het 
eind van deze handleiding. 
 
Braille Star 80 is de brailleleesregel van de volgende generatie met notitiefunctie en 
universele aansluitmogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld met de Braille Star 80 waar u 
maar wilt notities maken, die u vervolgens naar uw PC kunt sturen. Daar kunt u de teksten 
verder bewerken en vervolgens weer naar de Braille Star 80 sturen. Er kan tot 4 MB aan 
gegevens in de Braille Star 80 worden opgeslagen, opgedeeld in maximaal 512 
bestanden. 
 
Om met de Braille Star 80 als brailleleesregel onder Windows of Linux te werken, is een 
schermuitleesprogramma, een zogenaamde screenreader nodig, die eveneens via de 
firma Handy Tech verkregen kan worden. Het schermuitleesprogramma BW-PRO voor 
DOS stellen wij u als u het nodig heeft kostenloos ter beschikking. 
 
De Braille Star 80 is zorgvuldig ontwikkeld en getest. Mocht u desondanks voorstellen voor 
verbeteringen of suggesties hebben, neemt u dan alstublieft direct contact op met uw 
persoonlijke adviseur bij Handy Tech of schrijft u aan Idee@handytech.de. Uw mening is 
voor ons belangrijk. 
 
Wij wensen u veel plezier bij het werken met uw Braille Star 80. 

1.2 Braille Star 80 in één oogopslag 

Deze paragraaf maakt u vertrouwd met de Braille Star 80 en zijn bedieningselementen. 
Het verdient aanbeveling voor een goed begrip om het apparaat erbij te nemen en uit te 
voeren wat u leest.  
 
Plaats de Braille Star 80 zo voor u, dat de bedieningselementen zich aan de voorkant 
bevinden.  
 
Vooraan in het midden bevinden zich de beide spatietoetsen. De linker spatietoets wordt 
in het vervolg als [SPCL] en de rechter als [SPCR] aangeduid. In die gevallen, waarin 
zowel de linker- als de rechter spatietoets gebruikt kan worden, worden met [SPC] 
aangeduid. 
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Rechts en links daarvan vindt u aan beide zijden 4 functietoetsen. Deze functietoetsen 
dienen ook voor braille-invoer en worden in dat geval – zoals gebruikelijk voor 
brailletoetsenborden, als volgt aangeduid:  
 
 7 3 2 1  4 5 6 8 
 
Achter de invoertoetsen vindt u de 80 ergonomische braillecellen met geïntegreerde 
cursorrouting-toetsen. Met de in de braillecellen geïntegreerde cursorrouting toetsen, 
hierna aangeduid met CR-toetsen, kan de cursor direct op de tekstpositie van de braillecel 
geplaatst worden. 
 
Links en rechts van de braillecellen bevinden zich de zogenaamde Triple Action toetsen. 
Ze zijn zo in de behuizing verzonken, dat ze niet boven de braillecellen uit steken. De 
knoppen kunnen bovenaan, in het midden en onderaan ingedrukt worden. 
 
Daarbij bezitten de Triple Action toetsen in de tekstverwerker en in het menu de volgende 
functies: 
De linker of rechter Triple Action toets aan de bovenzijde ingedrukt: dient als leesknop om 
zich in de tekst achteruit te bewegen en wordt in het vervolg [TLB] of [TRB] genoemd. 
De linker of rechter Triple Action toets aan de onderzijde ingedrukt: dient om vooruit te 
lezen en wordt in het vervolg [TLO] of [TRO] genoemd. 
In die gevallen, waarin u zowel de rechter als ook de linker Triple Action toets boven of 
onderaan ingedrukt kan worden, worden ze als [TB] of [TO] aangeduid. 
Wanneer de linker en rechter Triple Action toetsen in het midden worden ingedrukt, komen 
verschillende aanvullende functies beschikbaar. 
Hieronder vindt u nogmaals een overzicht van de aanduiding van de Triple Action toetsen: 
 
Linker Triple Action toets, boven ingedrukt   [TLB] 
Linker Triple Action toets, in het midden ingedrukt: [TLM] 
Linker Triple Action toets, onderaan ingedrukt:  [TLO] 
 
Rechter Triple Action toets, boven ingedrukt   [TRB] 
Rechter Triple Action toets, in het midden ingedrukt [TRM] 
Rechter Triple Action toets, onderaan ingedrukt [TRO] 
 
In het geval, dat [TB] en [TO] gelijktijdig moeten worden ingedrukt, zoals bijvoorbeeld bij 
het plaatsen van markeringen in de tekstverwerker, drukt u links boven [TLB] en recht 
onder [TRO] of links onder {TLO] en rechts boven [TRB]. 
 
Boven de braillecellen vindt u aan de rechterkant het nummerblok met 16 toetsen. Dit 
nummerblok verdeeld is in 4 rijen met steeds 4 toetsen. Ieder van deze toetsen kan bij 
gebruik van een beeldschermuitleesprogramma (screenreader) in de PC-Modus een 
bepaalde functie toegewezen krijgen. 
 
In de PC-Modus zijn de toetsen van het nummerblok als volgt benoemd:  
De toetsen van [B9] tot en met [B12] bevinden zich onder elkaar in de linkerkolom van het 
nummerblok. [B14] bevindt zich in de rechter onderhoek en [B13] vindt u links daarvan. 
De nummertoetsen [n1] tot en met [n9] zijn net zo gerangschikt als op een normaal MF2 
toetsenbord. [n0] ligt tussen [B12] en [B13]. 
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Als u uw hand van voren naar achteren langs de rechter zijkant van de behuizing beweegt, 
dan voelt u eerst twee aansluitpunten voor stereopluggen, die doorgelust zijn vanaf de 
achterkant van de behuizing. Verder naar achteren, voelt u de hoofdschakelaar. Als u die 
naar u toe indrukt, wordt het apparaat ingeschakeld. Om het uit te schakelen, drukt u de 
schakelaar van u af. 
 
Achter de hoofdschakelaar bevindt zich het aansluitpunt voor de adapter. 
 
Aan de achterkant van uw Braille Star 80 bevinden zich verschillende aansluitpunten. 
Beginnend aan de linkerkant vindt u eerst twee stereo aansluitpunten.  
Deze zijn intern direct doorgelust met de stereo aansluitpunten vooraan de rechter zijkant 
van het apparaat. Daardoor kunt u uw koptelefoon, microfoon of headset  op de 
gemakkelijk bereikbare aansluitingen rechts vooraan het apparaat aansluiten.  
Het stereo aansluitpunt meest links op de achterkant is verbonden met de voorste 
aansluiting op de rechter zijkant. Het stereo aansluitpunt rechts op de achterkant is 
verbonden met de achterste aansluiting  op de rechter zijkant. 
 

Als u een koptelefoon of microfoon aan de stereo aansluitpunten aan de rechter zijkant  
van het apparaat aansluit, dan moet u de geluste aansluitpunten aan de achterkant van 
het apparaat met de audio ingang en audio uitgang van de geluidskaart van uw computer 
verbinden. Daarbij maakt het niet uit, naar welk aansluitpunt de koptelefoon of microfoon 
wordt doorgelust. 
 
Rechts naast de twee stereo aansluitpunten vindt u de PS/2 poort voor de 
toetsenbordaansluiting, waar u uw toetsenbord kunt aansluiten. 
 
Verder naar rechts bevindt zich de USB poort, waarmee u uw Braille Star 80 via USB met 
de PC kunt verbinden. Verder rechts voor de kiepschakelaar vindt u nog een PS/2 poort 
om het aan de Braille Star 80 aangesloten toetsenbord naar de PC kunt doorlussen. 
Gebruik hiervoor zo nodig een van de meegeleverde kabels. De kabel kan aan de beide 
kleine ronde stekkers herkend worden. 
 
Rechts van de kiepschakelaar bevinden zich nog een PS/2 poort om het toetsenbord door 
te lussen naar de PC en een seriële poort. Zie hiervoor hoofdstuk 2.6 De 2-PC-Modus. 
 
De Braille Star 80 kan ofwel via de seriële poort of via de USB-poort met de PC worden 
verbonden. Dit wordt door de kiepschakelaar tussen de twee PS/2 poorten omgezet, 
waarbij ook de PS/2 poorten worden omgeschakeld. De kiepschakelaar heeft op de 
achterkant het opschrift “PC”. Op de seriële poort bevindt zich een beschermkapje. 
Verwijder dit kapje alleen, als u de Braille Star 80 via een seriële kabel met de PC 
verbindt. Als er geen seriële kabel is aangesloten, doe dan de beschermkap weer op de 
poort. 
 
Als u de brailleleesregel via USB op de PC aansluit, kiep dan de schakelaar naar de kant 
van de USB-poort. Deze positie is op de achterkant voorzien van het opschrift “U”. Wilt u 
de brailleleesregel via de seriële kabel met de PC verbinden, kiep dan de schakelaar naar 
de kant van de seriële poort van uw Braille Star 80. Deze schakelpositie heeft het opschrift 
“S” aan de achterkant.  
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1.3 Betekenissen en weergaven in deze handleiding 

Uw Braille Star 80 wordt in de volgende tekst als braillesysteem aangeduid. Dit 
overkoepelende begrip omvat naast de Braille Star 80 ook de volgende leden van de 
Handy Tech productenfamilie: 

• Braille Wave: het ultracompacte braillesysteem met 40 ergonomische braillecellen 
en braille toetsenbord. Behalve de mogelijkheid om de Braille Wave als zelfstandig 
braille notitie apparaat te gebruiken, kan zij door de aansluiting aan een PC als 
brailleleesregel worden gebruikt. Notities, die eerder op de Braille Wave werden 
gemaakt, kunnen snel en gemakkelijk naar de PC worden overgebracht, om ze 
daar verder te bewerken. 

•  Braille Star 40: het ergonomische braille systeem met 40 braillecellen, 
geoptimaliseerd voor gebruik met een laptop. Gecombineerd met het meegeleverde 
compacte toetsenbord, is de Braille Star 40 ook bruikbaar als zelfstandig notitie 
apparaat. De Braille Star 40 beschikt zoals de hele serie over een USB- en een 
seriële poort en is optioneel ook met Bluetooth verbinding verkrijgbaar. 

• Braillino: het ultracompacte braille notitie apparaat met 20 braillecellen, 
ergonomisch brailletoetsenbord en Triple Action toetsen. Naast de mogelijkheid om 
Braillino als zelfstandig braille notitieapparaat te gebruiken, kan het door het aan te 
sluiten aan een docking station met een Personal Organizer (PDA), zoals de Nokia 
Communicator, worden uitgebreid. De bediening van de PDA vindt dan plaats via 
de Braillino. 

 
In deze handleiding worden de volgende weergaven gebruikt voor input en output van de 
Braille Star 80 en de PC: 
 
Enkele toets indrukken op de Braille Star 80 [Toets1], bijvoorbeeld: [TLB] 
Toetsencombinatie op de Braille Star 80 [SPC + 2 3] 
Weergave in braille op de Braille Star 80 ‘weergavetekst’, bijv. ‘Bestand’ 
Enkele toets indrukken op de PC   {toets}, bijv. {ENTER} 
Tekstinvoer op de PC    {invoertekst}, bijv. {HTcom} 
Tekstoutput op de PC    “Output-tekst”, bijv. “Klaar” 
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2 Installation Installatie 

Dit hoofdstuk bevat nuttige aanwijzingen voor de installatie van uw Braille Star 80. Lees 
het alstublieft aandachtig door, om problemen bij de ingebruikname te voorkomen. 

2.1 Omvang van de levering 

Vergewist u zich er alstublieft van, dat alle hieronder opgesomde artikelen zijn geleverd. 
Indien een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, neemt u dan contact met ons op voor 
een nalevering of om het beschadigde product te ruilen. 
 
De levering dient te bevatten: 

• Braille Star 80, 
• 1 interface kabel voor data transfer met de PC 
• 2 PS/2 kabels voor aansluiting van een toetsenbord 
• 1 USB-aansluitkabel 
• 2 Stereo kabels, 
• Adapter met kabel naar de Braille Star 80, (100 tot 240 Volt AC; 9 Volt DC / 1,5 A; 

FW 7555M/09) 
• Softwarepakket met drivers voor screenreaders en HTCom (een cd) 
• Deze handleiding in zwartschrift 
• Handleiding voor gegevensoverdracht met HTCom en HTDrive 
• Beknopte handleiding in braille 
• Beschermhoes 

2.2 Software Installatie 

Voor u de Braille Star 80 aan uw computer aansluit, moet u eerst de meegeleverde 
software installeren. Vergewis u er eerst van, dat de door u gebruikte screenreader is 
geïnstalleerd en beëindig Word voor Windows. 
Stop vervolgens de cd met het softwarepakket in de cd-rom drive van uw computer. Het 
installatieprogramma van deze CD installeert de nieuwst driver voor uw screenreader, 
evenals de datatransferprogramma’s HTCom en HTDrive en deze handleiding.  
 
Start het programma “set-up.exe“ op de meegeleverde programma-cd. Dit is een 
installatieprogramma, dat zich op de voor Windows programma’s gebruikelijke manier 
gedraagt. U kunt zelf bepalen, welke componenten van de software moeten worden 
geïnstalleerd. U kunt kiezen uit: 

• JAWS driver: nieuwste brailleleesregel driver voor JAWS voor Windows 
• Window-Eyes driver: nieuwste brailleleesregel driver voor Window-Eyes 
• HAL/Supernova driver: nieuwste brailleleesregel driver voor HAL/ Supernova 
• Braille Star 80 firmware en dokumenten: om de interne functies van uw Braille Star 

80 te updaten en deze handleiding. 
• HTCom: communicatieprogramma voor de datatransfer tussen PC en Braille Star 

80 
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• HTDrive: hiermee kunt u de Braille Star 80 als een virtuele drive op uw computer 
gebruiken. 

 
Wij raden aan, de vooraf gegeven instellingen te volgen. Dan worden alle 
softwarecomponenten geïnstalleerd en wordt een snelkoppeling op het bureaublad naar 
het communicatieprogramma HTCom en HTDrive aangemaakt. 
Als bij de start van de setup geen screenreader actief is, moet u de map voor de  
installatie van uw screenreader handmatig aangeven. Na voltooiing van de installatie vindt 
u in het startmenu onder Programma’s een groep met de naam “Handy Tech”. Daarin 
bevinden zich de volgende subgroepen: 

• Brailleleesregel driver: hieronder vindt u de toets instellingen van de Braille Star 80 
voor uw screenreader 

• Braille Star 80 met bijbehorend versienummer: voor versie 4.0 van de software is dit 
bijvoorbeeld “Braille Star 80 4.0“. Hieronder vindt u deze handleiding, het 
deïnstallatieprogramma, het programma om de firmware te updaten en belangrijke 
aanwijzingen.  

• HTCom: hier vindt u een beschrijving van HTCom, het programma HTCom zelf en 
het deïnstallatieprogramma.  

 
Na succesvolle installatie kunt u uw Braille Star 80 aan uw computer aansluiten. In de 
installatiemap van uw Braille Star 80 firmware, vindt u de volgende submappen (bij 
volledige installatie): 

• Brailletabellen: bevat de brailletekensets voor de verschillende landsversies.  
• Firmware: bevat vier bestanden voor de interne programmering van uw Braille Star 

80 en systeembestanden  
• Handboeken: bevat deze handleiding en andere belangrijke informatie 
• Toetsenbord layouts: bevat de toetsenbordbestanden voor de verschillende 

landsversies.  
• Deïnstalleer: bevat het programma om de software te deïnstalleren.  
• USB-driver: bevat de USB driver voor Windows98 en Windows-NT  

 
Behalve via het startmenu kunt u HTCom ook starten via de link op uw desktop, of de 
vooraf ingestelde toetscombinati {Ctrl+Shift+H}.  
Een gedetailleerde beschrijving van de bediening van HTCom vindt u in de aparte 
handleiding “Dataoverdracht tussen PC en braillesysteem”, die in de submap “HTCom” te 
vinden is. 

2.3 Aansluiten van de adapter 

De meegeleverde adapter dient voor de stroomvoorziening van de Braille Star 80.  
Om de adapter aan te sluiten, steekt u eerst de ronde, dunne stekker in het aansluitpunt 
achter de aan/uitschakelaar aan de rechterkant van de behuizing. Door een richel in de 
stekker voelt u wanneer hij goed zit. Nu kunt u de stekker van het elektriciteitssnoer in een 
gemakkelijk toegankelijk stopcontact steken. Bij het scheiden van de stroomvoorziening 
gaat u in omgekeerde volgorde te werk. 
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2.4 Aansluiting van de kabels 

Uw Braille Star 80 kan ofwel via een USB-poort ofwel over een seriële poort met de PC 
verbonden worden. Als de Braille Star 80 overeenkomstig de norm voor medische 
apparaten wordt ingezet, dan moet de PC, waarmee zij verbonden wordt, eveneens 
voldoen aan de norm voor medische apparaten, of aanvullend geaard worden, of aan een 
isolerende transformator aangesloten zijn.  
 
Als u de Braille Star 80 via een USB-poort met de PC wilt verbinden, zoekt u dan eerst uit, 
of het door u gebruikte PC-besturingsprogramma USB ondersteunt. 
Om de brailleleesregel via de USB-poort met de PC te verbinden, pakt u de meegeleverde 
USB-aansluitkabel. De USB-aansluitkabel heeft aan de ene kant een kleine, bijna 
vierkante stekker. Aan de andere kant vindt u een vlakke stekker. Steekt u de vierkante 
stekker in het aansluitpunt links buiten aan de Braille Star 80. De vlakke stekker verbindt u 
met de USB-poort van de PC. 
  
Tenslotte moet u nog de schakelaar aan de achterkant van de brailleleesregel naar de 
kant van het USB-aansluitpunt van de Braille Star 80 schakelen. 
 
Wanneer zowel de Braille Star 80 als de PC zijn ingeschakeld, wordt de Braille Star 80 
door een computer die USB ondersteunt automatisch herkend. 
 
Wanneer u de Braille Star 80 voor de eerste keer via de USB-poort heeft aangesloten, dan 
moet u de USB-driver installeren. 
 
Als u een aansturingssysteem van Microsoft Windows gebruikt, doet u het volgende: 
 
Het systeem meldt: “nieuwe hardware gedetecteerd“. Legt u nu de meegeleverde cd met 
het opschrift “Softwarepakket Braille Star 80” in de cd-lade van de PC. Kies “automatisch 
naar de beste driver zoeken” en kies “volgende”. 
De “Windows Hardware Wizard” meldt nu, dat de nieuwe hardware is geïnstalleerd. 
 
Kies nu “voltooien”. De USB driver is nu geïnstalleerd. U kunt van nu af aan de Braille Star 
80 via de USB aansluiting gebruiken. 
 
U kunt ook de Braille Star 80 via de seriële poort van de PC verbinden. Neem daartoe  de 
meegeleverde seriële aansluitkabel. De seriële aansluitkabel heeft aan beide uiteinden 
een 9-polige stekker.  
 
Verbind het ene uiteinde van de kabel met de 9-polige seriële poort van uw PC, het 
andere met het seriële aansluitpunt van de Braille Star 80. 
 
Als u de seriële kabel wilt gebruiken, kiep dan de schakelaar aan de achterkant in de 
richting van de 9-polige poort. 
 
NB: 
Wilt u de kabel in de Braille Star 80 steken of eruit trekken, vermijd dan beslist dat u de 
stekkercontacten aanraakt. Aanraking kan door elektrostatische ontlading de poort van uw 
computer kapot maken. 
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2.5 Aansluiten van het externe toetsenbord 

Sluit het toetsenbord aan op de derde poort van links (PS/2 poort naast de twee 
geluidsaansluitpunten) aan de achterkant van uw Braille Star 80. Nu is het toetsenbord als 
comfortabel invoerapparaat voor de Braille Star 80 te gebruiken (interne modus).   
 
Indien u met dit toetsenbord ook uw PC wilt bedienen (externe modus van het aangesloten 
toetsenbord), verbind dan, al naar gelang hoe u uw brailleleesregel met de PC verbonden 
heeft, de betreffende PS/2 aansluiting aan de achterkant van uw Braille Star 80 met de  
PS/2-toetsenbordaansluiting van uw PC. 
  
Dit betekent: als de Braille Star via USB op uw PC is aangesloten, dan gebruikt u de PS/2 
poort links van de kiepschakelaar. Is de Braille Star 80 serieel aangesloten aan uw PC, 
dan gebruikt u de PS/2 poort rechts van de kiepschakelaar. De bijbehorende PD/2 kabels 
worden meegeleverd. 
 
Direct na het inschakelen van de Braille Star 80 bevindt zich het aangesloten toetsenbord 
altijd in de interne modus. 
 
Bij de eerste ontvangst van een Byte over de poort wordt het aangesloten toetsenbord 
automatisch in de externe bedrijfsmodus omgeschakeld, zodat u onmiddellijk met dit 
toetsenbord de PC kunt bedienen. 
 
Belangrijk: iedere PC controleert standaard tijdens het opstartproces of er een toetsenbord 
is aangesloten. Als de PC geen toetsenbord vindt, dan stopt de PC het opstartproces en 
geeft een foutmelding, dat er geen toetsenbord gevonden is. Om dit te vermijden, kunt u 
ofwel de Braille Star 80 tijdens het opstartproces van de PC uitgeschakeld laten, of de 
inschakelmodus op de Braille Star 80 op PC-modus instellen. 
 
Met de toetsencombinatie [SPCL+25] (brailletoetsencombinatie :) kunt u handmatig 
omschakelen tussen intern en extern gebruik van het aangesloten toetsenbord. 
 
U kunt uw Braille Star 80 zo configureren, dat het aangesloten toetsenbord automatisch 
tussen intern en extern gebruik omschakelt, zodra u op de Braille Star 80 tussen PC-
modus (extern) en menu-modus (intern) wisselt. 
 
Let alstublieft op: in zeldzame gevallen staan PC’s niet toe, dat men het toetsenbord van 
de PC af- en weer aankoppelt. 
 
De Handy Tech brailleleesregel driver maakt het mogelijk, het aan de Braille Star 80 
aangesloten toetsenbord ook parallel te gebruiken aan een aan de PC aangesloten 
toetsenbord. In dit geval is geen verbinding nodig met de toetsenbordaansluiting. Om deze 
optie te activeren, schakelt u terwijl JAWS loopt met [SPCL+25] (brailletoetsencombinatie 
:) het toetsenbord in de interne modus. 
 
Belangrijk! 
Schakel de Braille Star 80 altijd uit voordat u het toetsenbord aansluit. Als u het 
toetsenbord aansluit terwijl de Braille Star 80 is ingeschakeld, dan ontstaat geen schade 
aan het apparaat. Maar het kan, afhankelijk van het gebruikte type toetsenbord gebeuren, 
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dat de Braille Star 80 opnieuw opstart. Als u zich op dat moment in de tekstverwerker 
bevindt, dan zijn alle veranderingen sinds de laatste keer dat u heeft opgeslagen, 
onherroepelijk verloren. 
 
Let er bij het aansluiten van het toetsenbord op, dat de stekker zo gemaakt is, dat hij 
slechts op één manier kan worden ingestoken. In de cirkelvormige metalen huls van de 
stekker is een deel uitgespaard, die als ribbel voelbaar is. Deze kant moet beneden zijn, 
wanneer de stekker wordt ingestoken. 

2.6 De 2-PC-Modus 

De Braille Star 80 biedt de mogelijkheid om met één toetsenbord op twee PC’s tegelijk te 
werken. Dit is mogelijk, doordat het toetsenbord door de kiepschakelaar samen met de 
betreffende poort wordt omgeschakeld. 
 
Hiertoe moet de Braille Star 80 via de USB-poort met de ene en via de seriële poort met 
de andere computer verbonden zijn.  
 
Daarbij is het belangrijk, dat de toetsenbord ingangen van de Braille Star 80 (PS/2 poort) 
tussen de kiepschakelaar en de USB-poort met de PC verbonden is, waaraan de Braille 
Star 80 via USB is aangesloten. 
 
Net zo moet ook de PS/2 poort tussen de seriële poort en de kiepschakelaar met de PC 
verbonden zijn, waaraan de Braille Star 80 serieel is aangesloten.  
 
Is de Braille Star 80 goed aangesloten, dan is het mogelijk om met de kiepschakelaar 
tussen de twee PS/2 poorten aan de achterkant van het apparaat, terwijl men werkt tussen 
twee PC’s om te schakelen. Daarbij wordt zowel het toetsenbord, als ook de 
brailleweergave tussen beide PC’s heen en weer geschakeld.  
 



Braille Star 80 
Installation 
Installatie 

Handy Tech

Elekt ron ik GmbH

 

Pagina 15 

2.7 Technische gegevens 

• 80 concaaf gevormde piëzoelektrische braillecellen 
• 80 cursorrouting-toetsen 
• 2 Triple Action toetsen 
• 8 Functietoetsen 
• 2 Spatietoetsen 
• Nummerblok met 16 toetsen 
• USB- en seriële aansluiting 
• 4 MB tekstgeheugen 
• 2 – PC Modus 
• Afmetingen: 59 cm breed, 24,7 cm diep, 4,23 cm hoog  
• Gewicht: 2,5 kg 
• Spanning: 9V ± 10 %; 500 mA 
• Vermogen: 2 W 
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3 Ingebruikname 

3.1 Versie informatie 

Vanaf dit hoofdstuk worden algemene  eigenschappen van de Handy Tech 
braillesystemen beschreven. Deze handleiding heeft betrekking op de firmware versie 4.0 
van uw braillesysteem. 

3.2 Inschakelen van het apparaat 

Als u een braillesysteem met oplaadbare batterijen gebruikt, controleer dan eerst of de 
isoleerstrip die bij levering uit het oplaadbare batterijvak in de bodem van de behuizing 
steekt, verwijderd is. U kunt nu onafhankelijk van het elektriciteitsnet werken, omdat de 
oplaadbare batterijen al opgeladen zijn. 
Druk de aan/uitschakelaar naar u toe in. Een korte, hoge pieptoon klinkt en op de 
brailleleesregel verschijnt de startmelding:  
 
’Handy Tech BRAILLE SYSTEM Ver. Fx.xxx’  
 
BRAILLE SYSTEM staat hier en in de navolgende tekst voor de volgende leden van de 
Handy Tech productfamilie: 

• Braille Wave 
• Braille Star 40 
• Braille Star 80 
• Braillino 

 
Als u de Braillino gebruikt, verschijnt de melding:  
’HT Braillino Ver. Fx.xxx’ .  
 
Bij Ver. Fx.xxx is x.xxx het versienummer van de firmware waarmee u werkt (z.B. 4.0).  
 
De hoge pieptoon, gevolgd door een tweede lage pieptoon bij het inschakelen, geeft aan 
dat u zich in de firmware-modus bevindt. Dit wordt bovendien door de letter “F” direct voor 
het versienummer aangeduid. 
 
Na de lage pieptoon, die ook de ‘klaar voor gebruik’-toon wordt genoemd, kunt u beginnen 
te werken. 
 
Als bij het inschakelen alleen de lage pieptoon hoort, betekent dat, dat u zich in een 
andere modus bevindt, namelijk de zogenaamde EPROM-modus. Dan ziet ook de 
startmelding er anders uit: 
 
’Handy Tech BRAILLE SYSTEM Ver. Ex.xx’ 
 
Daarbij is x.xx het versienummer van de EPROM, waarmee u werkt (bijvoorbeeld 2.00). 
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In de EPROM modus kan het braillesysteem alleen als brailleleesregel worden gebruikt. 
Om in de firmware modus te komen, schakelt u het apparaat eerst weer uit. Hou dan bij 
het opnieuw inschakelen [6] ingedrukt. Na het klinken van de hoge pieptoon kunt u [6] 
loslaten. 
 
Houd u er rekening mee, dat het braillesysteem pas na het klinken van de lage ‘klaar voor 
gebruik’-toon  helemaal bedrijfsklaar is. Voor die tijd kan het apparaat geen data 
uitwisselen of op andere gebeurtenissen van buiten reageren, zoals een druk op een 
toets. 
U bevindt zich nu in het hoofdmenu van het braillesysteem, waar u de verschillende 
functies kunt activeren. 
 
Als u in plaats van de bovenstaande melding bij het inschakelen van de firmware modus 
een melding krijgt die begint met ’FER:’, ’Warning’ of ’WRN:’, dan is de software van het 
Braillesysteem ontspoord. Gedetailleerde informatie en hulp vindt u in de hoofdstukken 
over firmware updates en foutmeldingen. 
 
Voordat u nu eindelijk kunt beginnen, willen we u nog graag kort met een aantal 
basisconcepten van het braillesysteem vertrouwd maken. 

3.3 Bedieningsprincipes 

3.3.1 Gebruiksmodi van het braillesysteem 

Zoals reeds vermeld, beschikt uw braillesysteem over 2 gebruiksmodi. In de eerste 
gebruiksmodus, de zogenaamde EPROM modus, werkt uw braillesysteem alleen als 
brailleleesregel en kan nieuwe firmware accepteren. In de tweede gebruiksmodus, de 
firmware modus, staan alle functies van het braillesysteem tot uw beschikking. 

Het omschakelen tussen de beide modi gebeurt bij het inschakelen van het apparaat: 

• Als u de [6] kort ingedrukt houdt, schakelt u naar de firmware modus om. U herkent 
de firmware modus aan een zeer hoge pieptoon, die direct klinkt, gevolgd door de 
lagere ‘klaar voor gebruik’ toon. Op de brailleleesregel staat de letter “F” voor het 
versienummer. 

• Als u de [8] kort ingedrukt houdt, schakelt u om naar de EPROM modus. Er klinkt 
alleen de ‘klaar voor gebruik’ toon en op de brailleleesregel staat een “E” voor het 
versienummer. 

 
Als u het braillesysteem opstart zonder op een toets te drukken, start het op in de laatst 
ingestelde modus.  
 
NB:  
Om nieuwe firmware te downloaden (Hex-bestanden), moet het braillesysteem in de 
EPROM modus staan. Bij het laden van tekstbestanden moet het daarentegen in de 
firmware modus staan.  
 
U kunt pas na het klinken van de ‘klaar voor gebruik’ toon met uw braillesysteem werken. 
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3.3.2 Opslaan van data (back-ups maken) 

Voor u uw braillesysteem uitschakelt, moet u de tekstverwerker verlaten en alle data 
opslaan, omdat deze bij het uitschakelen van het apparaat niet automatisch worden 
opgeslagen. 

3.3.3 Brailletoetsencombinaties 

Het brailletoetsenbord is zeer eenvoudig in het gebruik. Functies van toetsen worden pas 
uitgevoerd, wanneer ze losgelaten worden. Als een teken uit meerdere toetsen bestaat, 
wordt het pas gevormd na het loslaten van alle toetsen.  
 
Om functies uit te kunnen voeren, die op het standaard toetsenbord eigen toetsen hebben, 
maar ook om een efficiënte bediening te realiseren, staan brailletoetsencombinaties ter 
beschikking. Dat zijn letters of braillepunten, die in combinatie met de spatiebalk worden 
ingedrukt. Zo kunt u bijvoorbeeld in de tekstverwerker met brailletoetsencombinatie i [SPC 
+ 2 4] tussen invoeg- en overschrijfmodus wisselen. 
 
Bij brailletoetsencombinaties wordt een functie al uitgevoerd, als u één van de ingedrukte 
toetsen loslaat. Om letters in te voeren, moeten alle toetsen worden losgelaten; pas dan 
wordt de letter uitgevoerd. 
 
Een lijst van alle beschikbare toetsencombinaties vindt u in hoofdstuk 11. 

3.3.4 Waarschuwingstonen 

Het braillesysteem beschikt over verschillende waarschuwingstonen, om toestanden aan 
te duiden of om u op een mogelijke fout opmerkzaam te maken. 

1. ‘Klaar voor gebruik’ toon: een lage toon, die klinkt bij het inschakelen. Als aan de 
‘klaar voor gebruik’ toon een zeer korte, hoge toon voorafgaat, gevolgd door een 
langere pauze, dan bevindt u zich in de firmware modus.  

2. Waarschuwingstoon: dit is een korte serie van 2 opeenvolgende tonen. Deze klinkt 
bijvoorbeeld, als u zich aan het begin of eind van een tekst in de tekstverwerker 
bevindt of wanneer u een zoekopdracht afbreekt. 

1. Error toon: deze bestaat uit meerdere opeenvolgende waarschuwingstonen en 
klinkt bijvoorbeeld voor het wissen van bestanden. 

 
NB:  
U kunt instellen, in welke situaties het braillesysteem akoestische signalen geeft. (Zie 
bijvoorbeeld paragraaf 5.1.8 en 5.1.8.10). In deze gebruikershandleiding gaan we ervan 
uit, dat de instellingen op ’Actiebevestigingen’ (‘Action Confirmations’) gesteld zijn. Dit is 
de standaard instelling. 

3.3.5 Systeemmeldingen 

Het braillesysteem geeft meldingen om het succesvol afsluiten van een handeling aan te 
geven, of om u op een mogelijke bedieningsfout te wijzen. Als het om een foutmelding 
gaat, of in andere belangrijke gevallen, worden de meldingen door een pieptoon begeleid.  
 
Het verdient aanbeveling, de meldingen nauwgezet door te lezen, voor u verder gaat. 
Vaak bevatten ze aanwijzingen, hoe verder te gaan. 
 



Braille Star 80 
Ingebruikname 

Handy Tech

Elekt ron ik GmbH

 

Pagina 19 

De meeste foutmeldingen worden gegeven in de taal van een land. Er zijn echter ook 
systeemmeldingen, die alleen in het Engels beschikbaar zijn. Belangrijk zijn meldingen die 
beginnen met 'fatal', 'fer:', 'error' of 'wrn:'.   
 
Nadat u de melding gelezen heeft, kunt u deze met [TLM] verlaten. Meestal bevindt u zich 
daarna weer op de plek, waarop de melding werd gegeven. Als de tekst niet op de 
brailleleesregel past, kunt u met de leestoetsen [TB] en [TO] door de tekst navigeren. 
 
In hoofdstuk 12 vindt u een lijst met verklaringen van belangrijke meldingen. 

3.3.6 Selectievakjes 

Selectievakjes zijn schakelaars, die de toestand “aan” of “uit” kunnen hebben. Ze bestaan 
uit een symbool, dat hun toestand aangeeft en een betekenis. Het symbool “[X]” geeft aan, 
dat het selectievakje actief is, terwijl “[ ]” een niet actief selectievakje, dus de “uit”-toestand, 
aangeeft. 
 
De omschakeling van de toestand aan/uit vindt plaats door [SPC] of [TRM] in te drukken. 
Bij iedere keer indrukken wordt de toestand omgeschakeld. Als alternatief kan ook de 
cursorrouting toets boven het selectievakje worden ingedrukt. Zodra u een nieuw menu 
item kiest, blijft de laatst ingestelde toestand bewaard. Pas als u het menu ‘Opties’ 
(Options) verlaat, worden de instellingen permanent opgeslagen. 
 
Selectievakjes worden gebruikt om de functies van uw braillesysteem aan te sturen en 
worden aangetroffen in het menu “Opties”. Een voorbeeld is de mogelijkheid om met 6- of 
8-puntsbraille te werken. 
 
NB: 
Als het braillesysteem wordt uitgeschakeld, zonder het Optiemenu te verlaten, dan gaan 
de laatste veranderingen verloren. Het permanent opslaan van de instellingen gebeurt pas 
bij het verlaten van het menu ‘Opties’! 

3.3.7 Keuzerondjes (1 uit x) 

Keuzerondjes zijn vergelijkbaar met trapschakelaars, bijvoorbeeld van 0 tot 10. Ze vormen 
een groep schakelaars, die de toestand “aan” of “uit” kunnen aannemen, waarbij steeds 1 
schakelaar gekozen kan worden. 
 
Ze bestaan uit een symbool, dat hun toestand aangeeft en een betekenis. Het symbool 
“(X)” geeft aan, dat de knop actief is, terwijl “(   )” een inactieve schakelaar weergeeft. 
 
De keuze van een schakelaar vindt plaats door op [TLM] of [TRM]. te drukken. Als 
alternatief kan ook de cursorrouting toets boven het keuzerondje worden ingedrukt. Een 
voorbeeld is de instelling van de frequentie van akoestische meldingen, die op 
verschillende niveaus kan worden ingesteld.  
 
NB:  
Zoals hierboven vermeld, worden instellingen pas bij het verlaten van het menu “Opties” 
opgeslagen! 
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3.3.8 Het bestandssysteem  

Bestanden worden op een niet-vluchtige geheugenmodule opgeslagen: een serieel Flash 
geheugen. Dat garandeert, dat ook na uitval van de stroomvoorziening van het 
braillesysteem de opgeslagen bestanden behouden blijven. De geheugencapaciteit 
bedraagt 4 MB. Het bestandssysteem is een “vlak” bestandssysteem; dat betekent, dat er 
geen submappen kunnen worden aangelegd. De kleinst aanspreekbare eenheid (sector), 
is ongeveer 8000 tekens groot. Dat betekent dat bestanden die kleiner zijn dan 8000 
tekens, altijd 8000 tekens beslaan. Daarom is het aan te bevelen, notities in grotere 
bestanden samen te vatten in plaats van ze in veel kleine notitiebestanden op te slaan; en 
ze van eenduidige naamgeving te voorzien, die het eenvoudig maakt ze terug te vinden. 
 
NB: 

1. de firmware is niet in het bestandssysteem vastgelegd, maar in een andere 
geheugenmodule, een zogenaamd parallel Flash geheugen. 

2. Mocht u zich afvragen, waarom bij een eerste controle van de vrije geheugenruimte 
al een verschil bestaat tussen gebruikte en vrije geheugenruimte: dat komt omdat  
het braillesysteem zelf ook geheugenplaats nodig heeft voor gegevens. Zo heeft het 
bestandssysteem plaats nodig voor systeemsectoren, maar ook de configuratie en 
de brailletabellen worden in bestanden opgeslagen. Verder zijn alle dialogen, 
meldingen en andere teksten opgeslagen in een meldingsbestand. 

3. Als bestandsnamen kunnen maximaal 64 tekens worden gebruikt, bijvoorbeeld 
“Braillesysteem.txt”. Daarbij zijn alle bijzondere tekens toegestaan. 

4. Het wissen van bestanden kan in het bestandsmenu van het braillesysteem 
plaatsvinden. Een gedetailleerde beschrijving vindt u in hoofdstuk 5.1.1.3.3 . 

3.3.8.1 Systeembestanden 

Om instellingen te beheren of om informatie op te slaan, heeft de firmware van het 
braillesysteem eigen bestanden nodig. Deze bestanden hebben de extensie “HSF” (Handy 
Tech System File). Voorbeelden van systeembestanden zijn de meldingsbestanden 
(MSG.HSF) en de indeling van het externe toetsenbord (KBDLYOUT.HSF). 
 
Standaard verschijnt er geen aanduiding van de systeembestanden. Dit kan evenwel in 
het menu Opties worden geactiveerd (zie hoofdstuk 5.1.8.5). 

3.3.9 Energiebesparende functie 

Omdat het braillesysteem werkt op oplaadbare batterijen, beschikt het, om de bedrijfstijd 
van de batterijen te verlengen, over een energiebesparende functie.  
 
Als gedurende meerdere minuten geen enkele toets van het braillesysteem wordt 
ingedrukt, dan wordt het in de zogenaamde “slaapstand” gezet. Daarbij worden de 
braillecellen uitgeschakeld en ook de elektronica wordt deels gedeactiveerd. Na een druk 
op een willekeurige toets is het braillesysteem direct weer geheel bedrijfsklaar. Dat merkt 
u, omdat de braillepunten weer omhoog komen. 
 
Verdere informatie over de instelling van de energiebesparende functie vindt u in 
hoofdstuk 7.5 Configuratie modus. 
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4 Quickstart 

4.1 Het braillesysteem als brailleleesregel 

Voor de aansturing als brailleleesregel onder Windows is een zogenaamd 
schermuitleesprogramma (screenreader) nodig, dat niet wordt meegeleverd. Om het 
braillesysteem als brailleleesregel te gebruiken, sluit u de aansluitkabel aan op een poort 
(serieel of USB) van uw PC.  
Zorg ervoor, dat uw braillesysteem aangesloten en ingeschakeld is, voor u de 
screenreader start, omdat het anders niet wordt herkend door de screenreader. Standaard 
wordt door de screenreader de geselecteerde positie van het venster op de 
brailleleesregel getoond. Als u bijvoorbeeld door een menu navigeert, wordt het 
geselecteerde menu-item weergegeven. Met de leestoetsen [TB] en [TO] kunt u door 
teksten bewegen. Met de [CR]-toetsen kan de cursor in tekstverwerkingsprogramma’s, 
zoals Microsoft Word, geplaatst worden. Bovendien kunnen met de [CR]-toetsen ook 
menu-items of functies worden geactiveerd (bijvoorbeeld bij een Ja/Nee vraag ‘Nj/n’ voert 
de [CR]-toets boven de “j” dezelfde functie uit, als wanneer u [j] typt). 
 
Schermuitleesprogramma’s zetten teksten en grafische elementen van het Windows 
beeldscherm in spraak en brailleschrift om. Voor de spraakuitvoer wordt in de regel de 
ingebouwde geluidskaart van de computer gebruikt. De weergave van braille gebeurt met 
behulp van het braillesysteem, wanneer de weer te geven informatie door de screenreader 
aan de brailleleesregel wordt doorgegeven. Alle gangbare screenreaders kunnen met de 
Handy Tech braillesystemen werken. Bij de installatie van de screenreader hoeft u alleen 
maar Handy Tech te kiezen. De brailleweergave stelt zichzelf daardoor automatisch 
correct in op uw braillesysteem. 
 
Bij de eerste keer starten van de screenreader verschijnt een klein meldingenvenster,  
waarin de naam van het gevonden braillesysteem met de gebruikte poort en de gekozen 
landinstellingen wordt aangegeven. De aparte toetsen van uw braillesysteem kunnen aan 
de verschillende functies van de screenreader worden toegewezen.   
De bediening van uw braillesysteem als brailleleesregel met JAWS voor Windows wordt in 
hoofdstuk 7.1 beschreven. Een samenvatting van de belangrijkste bedieningsfuncties 
vinden gebruikers van Hal/SuperNova in hoofdstuk 7.2 en voor Window-Eyes in hoofdstuk 
7.3. 
 
Voor het geval u het oudere tekstgeoriënteerde DOS wilt gebruiken, stellen wij u graag de 
screenreader BW-PRO voor DOS kosteloos ter beschikking.  

4.2 Het braillesysteem als notitieboek 

4.2.1 Door het menu navigeren 

Schakel het braillesysteem in en beweeg met de toetsen [TB] en [To] door het menu. Met  
[TRM] respectievelijk de [CR] -toetsen activeert u functies of opent u submenu’s, met 
[TLM] verlaat u functies en submenu’s. Met [SPC + 1 2 3] en [SPC + 4 5 6] gaat u naar het 
eerste, respectievelijk laatste menu-item van een menu. 
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Een gedetailleerde beschrijving van de aparte menu-items vindt u in hoofdstuk 5.1. 

4.2.2 Een notitie schrijven 

Om een notitie te schrijven, drukt u op [TRM], wanneer u op het menu-item ’Bestand’  
(File) staat. Daarna verschijnt ’Nieuw bestand’. (New File). Als u nu op [TRM] drukt, wordt 
een nieuw bestand geopend. Dan verschijnt de cursor, voorgesteld door de knipperende 
punten 7 en 8, op de eerste positie van de brailleleesregel. Nu kunt u beginnen met het 
schrijven van de notitie. Als u een schrijffout maakt, kunt u met [SPC + 1 2] de Backspace 
activeren. Met de cursorrouting toetsen kunt u de cursor op een bepaalde positie plaatsen. 
 
 [SPC + 4 5] wist het karakter op de actuele positie. [SPC + 2 4] wordt gebruikt om tussen 
invoeg- en overschrijfmodus te wisselen. Een lage pieptoon geeft aan, dat de 
overschrijfmodus actief is, een hoge pieptoon geeft aan, dat de invoeg modus actief is. 
Ook wordt de cursor in de overschrijfmodus door alle 8 braillepunten tegelijk knipperend 
voorgesteld. 
Met de leestoetsen [TU] voor voorwaarts en [TO] voor achterwaarts kunt u de reeds 
geschreven tekst lezen, zonder daarbij de cursor te bewegen. Wilt u naar de cursorpositie 
terugkeren, dan drukt u eenvoudig op de [TLM]-toets. Omgekeerd kan de cursor ook met 
de cursorrouting toetsen naar de leespositie worden gehaald. 
Verdere tekstverwerkingsfuncties zoals zoeken en vervangen worden in hoofdstuk 5.2 
beschreven. 

4.2.3 Een notitie opslaan 

Hier heeft u meerdere mogelijkheden. 
1. Om tussendoor op te slaan: 

• Druk [SPC + 2 3 4] (brailletoetsencombinatie s) in. Weergegeven wordt: 'Bestand 
opslaan:’  (Save File), gevolgd door de standaard bestandsnaam zoals die 
gegeven wordt door het braillesysteem dat u gebruikt. Bij gebruik van de Braille 
Wave is dat 'wavetext', voor de Braille Star 40/80 'startext', en voor de Braillino 
'braillino'. De cursor staat op het eerste teken van de bestandsnaam. 

• U kunt deze naam behouden, overschrijven door een zelf gekozen naam, of 
eenvoudig door met de cursor te navigeren en de wisfuncties te gebruiken 
veranderen. Als u een teken invoert, zonder de cursor te bewegen, wordt de 
bestandsnaam overschreven. 

• Door op [TRM] te drukken wordt het bestand opgeslagen. Als er al een bestand met 
die naam bestaat, wordt dit na melding daarvan overschreven. 
 

2. Om de bestanden op te slaan en te sluiten: 
• Drukt u op [SPC + 1 5] (brailletoetsencombinatie e). De procedure is hetzelfde als 

onder stap 1. 
• Na het opslaan wordt dit bestand gesloten. Als er geen verdere bestanden zijn 

geopend, bevindt u zich weer in het hoofdmenu onder 'Bestand' . (File). 
 
Attentie! 
Voor u het braillesysteem uitschakelt, moet u absoluut alle bestanden sluiten, omdat deze 
bij het uitschakelen van het apparaat niet automatisch worden opgeslagen. Schakelt u het 
braillesysteem uit, zonder uw bestanden te hebben gesloten, dan kunnen niet alleen door 
u gemaakte veranderingen, maar ook bestanden beschadigd worden. 
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4.2.4 Een bestand openen 

Als u het laatst gesloten bestand wilt openen, activeert u onder ’Bestand’  (File):’Vorig 
Bestand’ (Previous File). Hiermee opent u het laatst gesloten bestand met de cursor op 
de plaats, waar hij zich voor het sluiten bevond. 
 
Om een bestaand bestand te openen, gaat u in het menu Bestand voorbij de items 'Nieuw 
Bestand’ (New File) en ’Vorig Bestand’ (Previous File). Er wordt dan een alfabetisch 
gesorteerde lijst weergegeven. 
 
Kies nu het gewenste bestand met [TB] en [TO] en druk dan op [TRM]. Daarna kunt u 
kiezen tussen ’Bewerken’ (Edit), ’Lezen’ (View) en ’Wissen’ (Delete). Als u ’Bewerken’ 
(Edit) kiest, opent u het bestand in de tekstverwerker. 

4.2.5 Dataoverdracht tussen braillesysteem en PC 

Teksten, meldingen bestanden en brailletabellen kunnen naar het braillesysteem worden 
geladen met behulp van het programma HTCom, dat u kunt vinden op de meegeleverde 
cd. Het heeft tot taak, bestanden van een PC via een interface (serieel, USB of draadloos 
via Bluetooth verbinding) naar het braillesysteem over te zetten. Bovendien kunt u met 
HTCom ook omgekeerd bestanden van het braillesysteem naar uw PC zenden. 
 
Met HTCom kunnen verschillende bestandsformaten naar het braillesysteem worden 
overgezet. Bij de volgende formaten zet HTCom de tekstinformatie over: 

• Word *.doc 
• HTML *.htm, *.html, *.php, *.php3, *.asp und *.jsp (Internet) 
• Text *.txt, *.java, *.ini, *.hpp, *.h, *.cpp, *.c 
• RTF *.rtf (Ritch Text Format) 

 
Optioneel kan de tekstinformatie bij het overzetten ook in kortschrift worden omgezet. 
Andere bestandsformaten, zoals “.exe worden onveranderd in het braillesysteem geladen. 
Zo kan het braillesysteem gebruikt worden voor de transfer van data, waarbij moet worden 
opgemerkt, dat het laden van grote bestanden in vergelijking met een geheugenstick veel 
langer duurt. 
 
Verder vindt u in de levering ook het programma HTDrive, waarmee het braillesysteem in 
Windows Explorer als een drive wordt behandeld. Op dit manier kunt u bestanden heel 
eenvoudig via de Windows functies kopiëren, wissen, een andere naam geven, enzovoort. 
Beide programma’s draaien onder de besturingssystemen WINDOWS 95 / 98 / Me / NT / 
2000 / XP en Vista. Voor het LINUX besturingssysteem is er een speciale versie van 
HTCom, die we u desgewenst graag ter beschikking stellen. 
 
Leest u alstublieft de bijgevoegde gedetailleerde handleiding voor datatransfer tussen 
braillesysteem en PC. Hierna vindt u een korte beschrijving met betrekking tot 
dataoverdracht met HTCom. 

4.2.5.1 Bestanden van het braillesysteem naar de PC overzetten 

Start op de PC het programma HTCom. Kies het item "Bestand ontvangen" (Receive file) 
door middel van de tab toets of de pijltjestoetsen en druk op de Entertoets. 
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Op de PC ziet u nu alle bestanden van uw braillesysteem. Nu kunt u een of meerdere 
bestanden kiezen die u wilt overzetten. Met de tab toets komt u bij het invoerveld, waarin u 
de plaats vast kunt leggen waar u de over te zetten bestanden wilt opslaan. Na 
bevestiging van deze dialoog met “OK“, begint de overdracht. Het braillesysteem geeft het 
volgende weer:  

' Transmitted mmmm of nnnn bytes’ 
(mmmm van nnnn bytes verzonden), waarbij mmmm staat voor het aantal bytes dat is 
verzonden, terwijl nnnn staat voor de totale grootte van het bestand. Als alle bestanden 
naar de PC zijn overgebracht, kunt u HTCom afsluiten.  

4.2.5.2 Bestanden van de PC naar het braillesysteem overzetten 

Start op de PC het programma HTCom. Kies het item “Bestand verzenden” (Send file) met 
de tab en pijltjestoetsen en druk op de Entertoets. Er opent een dialoogvenster om de over 
te brengen bestanden uit te kiezen. Nadat u de over te brengen bestanden heeft 
uitgezocht, drukt u op de Entertoets. Nu verschijnt een volgend dialoogvenster, waarmee u 
de gewenste verkortingsgraad voor het braille kunt vastleggen. Druk nu op de Entertoets, 
om de data te verzenden. Na de overdracht van de tekst bevindt u zich weer in het 
hoofdmenu van HTCom. U vindt de overgebrachte tekst in het braillesysteem onder het 
menu-item “Bestand” (File). Daar kunt u deze tekst openen en verder bewerken zoals 
hierboven beschreven. 

4.2.6 Een bestand of tekst afdrukken  

U kunt een bestand of tekstfragment van een bestand direct op een printer afdrukken, die 
via een seriële kabel direct op uw braillesysteem is aangesloten. Hiervoor heeft u geen PC 
nodig. Momenteel wordt een reeks van brailleprinters ondersteund. Andere printers 
kunnen op het braillesysteem worden aangesloten, die als standaardprinters kunnen 
worden aangestuurd. 
 
Als u een volledig bestand wilt afdrukken, dan kiest u dit in de bestandslijst uit. Daarna 
kiest u het menu-item ‘Afdrukken’  (‘Print’) en kiest u het aantal af te drukken exemplaren 
met [TB] of [TO] uit. Als de printer is aangesloten en ingeschakeld, wordt het afdrukken 
gestart.  
 
Als u alleen een tekstfragment (een selectie) wilt afdrukken, leest u dan de gedetailleerde 
beschrijving in hoofdstuk 5.1.1.3.4. 
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5 Bediening van het braillesysteem 

5.1 Het menusysteem 

Het menusysteem heeft een hiërarchische structuur en bevat ondermenu’s en functies. 
Bovendien is het een intelligent systeem, zodat alleen de op het moment beschikbare 
menu-items worden getoond. 
 
Naast de in hoofdstuk 11 beschreven toetsen zijn er nog sneltoetsen, ofwel “Hotkeys”. 
Deze maken het mogelijk direct naar menu-items te springen, zonder dat u omslachtig met  
[TB] of [TO] door het menu hoeft te navigeren. Een sneltoets is een letter van het menu-
item. Het wordt groot geschreven, maar kan ook op een andere manier worden benadrukt. 
Er kunnen niet alleen submenu’s, maar ook functies en selectievakjes door sneltoetsen 
worden geactiveerd. Verder kunt u uw braillesysteem zo configureren, dat u niet alleen 
met de sneltoetsen naar de objecten kunt springen, maar dat ze ook meteen geactiveerd 
kunnen worden. 
In de volgende hoofdstukken zijn de menu-items en hun subitems gedetailleerd 
beschreven, waarbij sneltoetsen tussen ronde haakjes staan. Als er geen letter tussen 
haakjes is opgenomen, dan is er voor dit menu-item geen sneltoets. 
 
NB: 
De sneltoetsen maken snelle toegang mogelijk tot de items in een menu niveau, maar van 
het ene naar het andere menu niveau springen is niet mogelijk. Zo kunt u dus niet vanuit 
het menu Bestand (File) direct naar de spanningsaanduiding van de oplaadbare batterij 
springen. Daarvoor moet u eerst in het hoofdmenu terugkeren. Van daar uit kunt u dan 
met sneltoetsen door de menu niveaus navigeren tot u de spanningsaanduiding hebt 
bereikt. 

5.1.1 Bestand  (File) (F) 

In het File menu (Bestand menu) kunt u bestanden creëren, selecteren en openen, 
bewerken, lezen of wissen. 

5.1.1.1 Nieuw Bestand (New file) (N) 

Met dit menu-item wordt een nieuw bestand geopend. Dit bestand is leeg en kan bewerkt 
worden. De cursor staat op de eerste braillepositie.  
Met [SPC + 4 5 6] of. {Ctrl+End} van het externe toetsenbord kunt u direct naar het eind 
van de bestandenlijst springen. Op dezelfde manier kunt u met [SPC + 1 2 3] of 
{Ctrl+Home} van de bestandenlijst direct naar het punt “Nieuw Bestand” (New file) 
springen.  

5.1.1.2 Vorig Bestand (Previous file) 

Hiermee wordt het laatste in het tekstverwerkingsprogramma gesloten bestand geopend 
om te bewerken. De cursor staat na het openen in de positie, waar hij zich voor het sluiten 
van het bestand bevond. Het bestand wordt automatisch in dezelfde bewerkingsmodus 
geopend, waarin het werd afgesloten. 
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NB: Dit menu-item is dynamisch en verschijnt alleen, wanneer u al een bestand in de 
tekstverwerker heeft geopend en weer gesloten. De naam van het laatst afgesloten 
bestand blijft opgeslagen in uw braillesysteem wanneer het wordt uitgeschakeld. 

5.1.1.3 Bestandenlijst (File list) 

Als u voorbij het menu-item 'Vorig Bestand’ (Previous file), gaat, worden de bestanden 
die al voorhanden zijn in alfabetische volgorde weergegeven. Als u de naam van het 
bestand dat u zoekt weet, kunt u dit intypen. Uw braillesysteem zoekt al tijdens het typen 
naar een naam, die past bij de tot dan toe getypte letters. Als een bij de ingevoerde tekst 
passende naam wordt gevonden, dan klinkt een hoge waarschuwingstoon en wordt de 
gevonden naam weergegeven. Hoe meer tekens u typt, des te eenduidiger wordt het 
zoeken. Zodra de gewenste bestandsnaam op de brailleleesregel verschijnt, wordt dit 
bestand geselecteerd. Verder typen is niet nodig. Met de backspace [SPC + 1 2] wist u 
tekens die u getypt heeft.  
Als er geen bestand gevonden wordt met de ingevoerde tekens, dan klinkt een 
waarschuwingssignaal. Waarschuwings- en bevestigingssignalen zijn afhankelijk van de 
instelling van de waarschuwingstonen (zie hoofdstuk 5.1.8.10 Waarschuwingstonen  
(Tone Signals). 
 
Als er geen bestand in uw braillesysteem is opgeslagen, dan verschijnt de melding 'No 
files stored on disk!’. (Geen bestanden opgeslagen op de schijf). Door op [TLM] te 
drukken keert u terug naar ’Nieuw Bestand’. (New File). 
 
Als u een bestaand bestand selecteert door op [TRM] te drukken, verschijnt een nieuw 
menu niveau met de volgende items. 

5.1.1.3.1 Bewerken (Edit) (E)  

Opent het bestand in de tekstverwerker, met de cursor aan het begin van het bestand, of, 
als het bestand eerder werd geopend en opgeslagen, op de positie waar de cursor was 
toen het bestand werd opgeslagen. Bestanden tot 3 Megabyte in omvang kunnen worden 
geopend en bewerkt in de tekstverwerker. Het bestand wordt automatisch geopend in de 
invoegmodus. 

5.1.1.3.2 Lezen  (View) (V) 

Het bestand wordt in de “Read only” modus (“Alleen-lezen” modus) geopend. U kunt het 
niet wijzigen. Als u een teken invoert of wist, klinken alleen waarschuwingstonen, voor 
zover die in het optiemenu van het braillesysteem zijn ingesteld. Als het bestand voor de 
eerste keer wordt geopend, bevindt de cursor zich aan het begin van het bestand, anders 
op de vorige cursorpositie.  

5.1.1.3.3 Wissen (Delete) (D) 

Hier kunt u bestanden wissen. De melding: 'Sure deleting (Yes/No/Abort)?’ verschijnt. 
Met [j] voor Ja of de [CR]-toets boven de y wordt het bestand onherroepelijk gewist. De 
invoer van [n], [a] of [TLM] breekt het proces af. Een geopend bestand kan niet worden 
gewist. U kunt ook bestanden wissen met [SPC + 4 5] of de {Del}-toets op het externe 
toetsenbord. Nadat het gekozen bestand is gewist, bevindt u zich weer in de bestandenlijst 
en wel op het voorafgaande bestand. Als het alfabetisch kleinste bestand gewist is, wordt 
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het item ‘laatste bestand’ gekozen, voor zover dit bekend is. Als het laatste bestand niet 
bekend is, wordt de focus verplaatst naar ‘Nieuw bestand). 
 
NB:  
Het is ook mogelijk, systeembestanden aan te wijzen en deze te wissen (zie hiervoor 
hoofdstuk 5.1.8.55). Dit moet u alleen doen, als u precies weet wat u doet. Als u 
bijvoorbeeld het meldingenbestand wist (msg.hsf), kunt u pas weer verder werken met uw 
braillesysteem nadat u dit bestand hebt teruggeplaatst. Daarom krijgt u voor het wissen 
van een bestandssysteem de volgende waarschuwing: “Warning: Deleting this file can 
cause system instability’!' Wij bevelen aan om geen systeembestanden te wissen, 
omdat anders uw braillesysteem niet meer correct werkt.  

5.1.1.3.4 Afdrukken (Print) (P) (SPC + 1 2 3 4 7 8 of Ctrl+P) 

Het gekozen bestand wordt via de seriële interface naar een aangesloten printer gestuurd. 
Opdat het afdrukken correct verloopt, is het noodzakelijk dat u in het optiemenu de juiste 
instellingen voor de aangesloten printer heeft gekozen (zie hoofdstuk 5.1.8.1313). 
U kunt uitkiezen, hoeveel exemplaren afgedrukt moeten worden. 
Er verschijnt ’Aantal exemplaren: ’ gevolgd door het op het moment ingestelde aantal. 
 
De volgende toetscombinaties kunnen hier worden gebruikt:  

• [SPC + 1] of {Pijltje omhoog} verhoogt de waarde met 1.  
• [SPC + 4] of { Pijltje omlaag} vermindert de waarde met 1.  
• [SPC + 2] of {Page Up} verhoogt de waarde met 10  
• [SPC + 5] of {Page Down} vermindert de waarde met 10.  
• [SPC + 3] of {Ctrl + pijltje naar links} verhoogt de waarde met 100.  
• [SPC + 6] of {Ctrl + pijltje naar rechts} vermindert de waarde met 100.  
• [TLM] annuleert de actie.  
• [TRM] bevestigt de invoer en start het afdrukken. 

U kunt maximaal 200 exemplaren afdrukken, waarbij 1 de standaard waarde is. Na 
bevestiging door [TRM] start het afdrukken. Door op [SPC + 7 8] of {Ctrl + Tab} te drukken, 
kan het afdrukken worden afgebroken.  
Het afdrukken van tekst kan ook direct vanuit de bestandslijst met [SPC + 1 2 3 4 7 8] of 
{Ctrl+P} gestart worden.  

5.1.1.3.5  Bestandsattributen (File attribute) (B) 

Als dit menu item wordt gekozen, worden naast de naam van het bestand ook de grootte 
en datum en tijd wanneer het voor het laatst bewerkt is weergegeven. Dit menu-item kunt 
u verlaten door op de [TLM]-toets te drukken. U bevindt zich dan weer in de bestandenlijst. 
 
Attentie! 
Oudere firmware versies hebben datum en tijd niet correct opgeslagen. Het kan daarom 
voorkomen, dat de weergegeven gegevens geen betekenis hebben. Bij nieuw 
overgedragen bestanden worden datum en tijd echter correct weergegeven. 

5.1.2 Zakrekenmachine (Calculator) (C) 

Met de zakrekenmachine kunt u met uw braillesysteem berekeningen maken en opslaan, 
of de uitkomst in een tekst plakken. Daarbij is de nauwkeurigheid op 15 cijfers, waarbij de 



Handy Tech

Elekt ron ik GmbH 

Braille Star 80
Bediening van het braillesysteem

 

Pagina 28 

komma binnen deze 15 cijfers overal kan worden neergezet. U heeft de beschikking over 
de volgende soorten berekeningen:  
+ Optellen 
 - Aftrekken 
* Vermenigvuldigen 
/ Delen 
() U kunt maximaal 10 paar haakjes in een berekening gebruiken, waarbij het mogelijk is 
om paren haakjes te nesten (binnen een paar haakjes te gebruiken)  
% Procent berekening 
 
Nadat u het menu-item “Zakrekenmachine” heeft gekozen, verschijnt een lege brailleregel 
met cursoraanduiding. Nu kunt u eenvoudig de gewenste berekening invoeren. Spaties 
zijn hierbij niet toegestaan. Een voorbeeld:  
’3*5+6’ 
Door de invoer van [SPC + 2 3 5 6] (brailletoetsencombinatie =) of {Ctrl+Shift+Enter} wordt 
de berekening uitgevoerd. Daarna verschijnt de uitkomst, gevolgd door de berekening. In 
ons voorbeeld:  
’21 = 3*5+6’ 
U kunt in de opties van de zakrekenmachine (zie hoofdstuk 5.2.22.4 en 5.2.22.5) instellen, 
of de uitkomst voor of na de berekening moet staan, of dat alleen de uitkomst moet 
worden weergegeven. Standaard verschijnt de uitkomst – zoals in het voorbeeld – voor de 
berekening.  
Met [TB] en [TO] kunt u door de aparte stappen in de berekening navigeren, om 
bijvoorbeeld een voorgaande berekening te veranderen. Daardoor hoeft u niet de gehele 
berekening opnieuw in te voeren.  
In ons voorbeeld voegen we als volgt haakjes toe: 
’3*(5+6)’ 
Als u op [SPC + 2 3 5 6] (brailletoetsencombinatie =) of{Ctrl+Shift+Enter} drukt, verschijnt 
de volgende uitkomst:  
’33 = 3*(5+6)’ 
Alle stappen in de berekening, die u tot nu toe heeft uitgevoerd, wist u door te drukken op 
[SPC + 1 4 8] (brailletoetsencombinatie c + punt 8). 
Als u met de uitkomst verder wilt rekenen, heeft u twee mogelijkheden:  

1. U wist het “is gelijk” teken en de berekening en u werkt verder in dezelfde regel.  
2. U gaat met [SPC + 4 6] of {End} naar het eind van de actuele regel en drukt op 

[TRM] of {Enter}. De cursor verschijnt nu op een nieuwe regel. Als u hier nu als 
eerste een bewerkingsteken invoert, wordt de laatste uitkomst hier automatisch 
voor gezet. Op deze manier kunt u uw berekeningen gemakkelijker nalopen.  

 
De uitkomsten van de berekeningen kunnen ook worden opgeslagen. Hiervoor drukt u op 
[SPC + 2 3 4] (brailletoetsencombinatie s). De berekening wordt dan in een bestand met 
de standaardnaam calc.txt opgeslagen. U kunt deze bestandsnaam naar wens 
veranderen.  
 
In de zakrekenmachine zelf staan u ook de gebruikelijke tekstverwerkingsfuncties ter 
beschikking, zoals het selecteren. Zo kunt u de uitkomst van de berekening selecteren, 
kopiëren en in een tekstbestand plakken.  
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Als u uitsluitend de uitkomst van de laatste berekening in een tekstbestand wilt plakken, 
dan drukt u in de zakrekenmachine eenvoudig op [SPC + 1 4 7] of {Ctrl+Shift+c} De 
uitkomst van de laatste berekening wordt dan op het klembord gekopieerd, vanwaar u het 
in ieder willekeurig tekstbestand kunt plakken.  
 
U kunt in het menu terugkeren, zonder de zakrekenmachine te sluiten. Uw tot dan toe 
uitgevoerde berekeningen blijven daarbij behouden. Drukt u hiervoor op [SPC + 1 2 3 4 5 
6]. Voor de menu-items wordt dan een ’–C–’ weergegeven, wat u erop attendeert, dat de 
zakrekenmachine nog actief is.  
 
Als u daarnaast nog een bestand opent om het te bewerken, en dit dan eveneens met de 
toetsencombinatie [SPC + 1 2 3 4 5 6] naar de achtergrond verplaatst, dan verschijnt voor 
de menu-items ’CE–’. Zie ook hoofdstuk 5.2.17.  
 
Rekenvoorbeelden: 
Om 19% BTW op te tellen bij een nettoprijs van €500,-: 
’500+19% = 595’ 
Om de nettoprijs te berekenen: 
’595/1,19 = 500’ 
Om de BTW van 19% over een nettoprijs van € 500,- te berekenen: 
’500*19% = 95’ 
Als u een korting krijgt van 5% van de aankoopprijs: 
’595-5% = 565,25’ 
Ook het delen met procenten is mogelijk, bijvoorbeeld:  
’20/5% = 400’ 
De rekennauwkeurigheid op 5 cijfers wordt duidelijk in dit voorbeeld: 
’123456789/3,3 = 37411148,1818182’ 

5.1.3 Planner  (Scheduler) (S) 

De planner geeft u de mogelijkheid om via uw braillesysteem zowel eenmalige als ook 
terugkerende afspraken in te voeren. Het braillesysteem herinnert u dan met een 
instelbare tijd vooraf aan deze afspraak en geeft u een korte beschrijving van deze 
afspraak. Zo kunt u bijvoorbeeld heel eenvoudig de verjaardagen van uw vrienden en 
familie in uw braillesysteem vastleggen, dat u hier vervolgens betrouwbaar en tijdig aan 
herinnert.  
 
De afsprakenplanner biedt de volgende functies:  

• Afspraken beheren: nieuwe afspraken invoeren, bewerken, verwijderen en 
kopiëren. 

• Periodiek terugkerende afspraken beheren. 
• Weergave van alle afspraken in een lijst, gesorteerd naar datum en tijd. Daarbij is 

het mogelijk, afspraken te selecteren (bijvoorbeeld om meerdere afspraken tegelijk 
te verwijderen). Ook wordt de kalenderweek, waarin een afspraak valt, getoond. 

• Zoeken op volledige tekst in de afsprakenlijst. 
• Bij het inschakelen van het braillesysteem wordt gecheckt welke afspraken 

verstreken zijn. 
• Continue bewaking van afspraken en herinnering op een ingesteld tijdstip vooraf. 
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Als u de agenda vanuit het hoofdmenu opent, heeft u de volgende mogelijkheden: u kunt 
ofwel door de [TRM]-toets in te drukken een nieuwe afspraak invoeren (brailleleesregel 
geeft weer: “Nieuw^” (New Entry)), ofwel u gebruikt [SPC + 4] of cursor naar beneden. In 
dat geval geeft het braillesysteem de eerstvolgende afspraak aan. De waarschuwingstoon, 
die u aan een volgende afspraak herinnert, schakelt u, terwijl hij klinkt, uit met [SPC + 7 8]. 
Hieronder worden de aparte functies en mogelijkheden van de planner uitgelegd. 

5.1.3.1 Nieuwe afspraak invoeren (New Entry) 

Als u hier [TRM] indrukt, komt u in een formulier waar u nieuwe afspraken kunt invoeren. 
Afhankelijk van het aantal beschikbare braillecellen, worden meerdere invoervelden op uw 
braillesysteem aangegeven, waar u de gegevens voor de afspraak kunt invoeren. Als u de 
getoonde gegevens leest, zult u direct de inhoud en betekenis van de meeste gegevens 
velden herkennen. Voor zover mogelijk, worden de invoervelden alvast ingevuld met 
actuele data, waardoor de invoer van afspraken vergemakkelijkt wordt. Numerieke velden, 
zoals het datumveld, kunt u door invoer van getallen invullen. 

5.1.3.2 Invoeren en bewerken van afspraken 

De voor de invoer van een afspraak benodigde informatie wordt in de volgende volgorde 
op uw braillesysteem van links naar rechts weergegeven: 

• Dag van de week in een standaard afkorting (maximaal 3 tekens) 
• Dag 
• Maand 
• Jaar (2 cijfers) 
• Tijd in uren:minuten 
• Kalenderweek (wordt automatisch berekend): zodra de datum volledig is ingevoerd, 

wordt de kalenderweek met 2 cijfers aangeduid. Als ze om hieronder genoemde 
redenen niet berekend kan worden, worden 2 vraagtekens (??) op deze plaats 
getoond. 

• Vooraf ingestelde herinneringstijd in het formaat “dag, uren:minuten”. De velden 
voor deze herinneringstijd staan tussen ronde haakjes. Door de invoer van een 
herinneringstijd kunt u zich vooraf aan een komende afspraak laten herinneren. De 
afspraak zelf staat gewoon op de tijd waarop die is gemaakt in het 
afsprakenoverzicht. Zo kunt u zich bijvoorbeeld 2 dagen voor een verjaardag aan 
deze gebeurtenis laten herinneren en heeft zo nog genoeg tijd om een cadeau te 
kopen. De standaard instelling voor de herinneringstijd is 15 minuten. 

• Tekst voor de afspraak (hierna als tekstveld aangeduid). Deze kan tot 120 tekens 
lang zijn. 

 
Alleen de voor de invoer van data op het moment zelf belangrijke informatie wordt op het 
braillesysteem weergegeven. Bij draagbare braillesystemen met bijvoorbeeld 40 tekens 
kunt u het tekstveld alleen zien, als het actief is en wanneer het bewerkt kan worden. Bij 
datum- en tijdsaanduiding tonen de knipperende punten 7 en 8 dat het veld bewerkt kan 
worden. In het tekstveld geeft een knipperend brailleteken de positie van de cursor aan. 
 
Toetsentoewijzing:  

• [TLM]: breekt de invoer af en keert terug in de afsprakenlijst. 
• [TRM]: wisselt naar het volgende invoerveld. Bevindt de cursor zich op het laatst 

weergegeven veld, dan wordt door een druk op [TRM] de invoer afgesloten.  
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• [Backspace, Delete] (brailletoetsencombinatie b respectievelijk >): bevindt zich de 
cursor in het tekstveld, dan wordt het teken dat voor respectievelijk op de 
cursorpositie staat gewist.  

• [Pijltje naar links/rechts] (SPC + 7/8):  
o Activeert het vorige/volgende invoerveld. 
o Als de cursor zich in het tekstveld bevindt, wordt de cursor naar links/rechts 

verplaatst. 
o Als de cursor zich bij een verplaatsing naar links al op de eerste positie van het 

tekstveld bevindt, wordt dit verlaten en wordt het aan het tekstveld voorafgaande 
invoerveld getoond.  

• [Pijltje omhoog/omlaag] (TB of TO): verhogen respectievelijk verminderen van de 
waarde in een invoerveld met 1. In het tekstveld hebben deze commando’s geen 
functie.  

• [SPC + 2/SPC + 5]: verhogen/verminderen van een waarde in invoervelden met 10. 
• [Home/End] (brailletoetsencombinatie k respectievelijk brailletoetsencombinatie $): 

als de cursor zich in het tekstveld bevindt, wordt hij naar het begin respectievelijk 
einde van het tekstveld verplaatst. 

• [Cursorrouting-toetsen]:  
o Als de cursor zich in het tekstveld bevindt, wordt hij naar die positie verplaatst, 

waar de cursorrouting toets wordt ingedrukt, mits de positie zich binnen het 
tekstveld bevindt. 

o Wordt een cursorrouting toets boven een datumveld ingedrukt, dan wordt dit 
geactiveerd,  zodat u de waarde kunt veranderen.  

Als u na invoer van de afspraaktekst op [TRM] drukt, wordt gecheckt, of de ingevoerde 
afspraak overlapt met een afspraak die zich al in de database bevindt. Als dat het geval is, 
dan krijgt u daarvan een melding en kunt u de afspraak nogmaals bewerken of 
desondanks opslaan. De afspraak wordt in de planner ingevoerd. Daartoe wordt 
vervolgens de juiste positie van de afspraak bepaald en wordt de planner bijgewerkt. Bij 
het opslaan van de afspraak klinken 2 waarschuwingstonen. Als er weinig afspraken in de 
planner zijn opgeslagen, dan is de afstand tussen beide signalen zeer kort. Hoe meer 
afspraken in de planner zijn opgeslagen, des te langer wordt de pauze tussen de beide 
signalen. Het is belangrijk, dat u beide signalen afwacht. Als u de signalen (optie 
waarschuwingstonen) uitgeschakeld heeft, moet u absoluut afwachten, tot de 
afsprakenlijst weer op de brailleleesregel verschijnt. Een voortijdig uitgevoerde actie of het 
uitschakelen van het apparaat kan leiden tot beschadiging van het afsprakenbestand of 
van het gehele bestandssysteem. Om de planner efficiënt te kunnen gebruiken, raden wij 
aan dat u af en toe de tijd neemt om niet meer benodigde afspraken te verwijderen. Zie 
daarvoor verder naar beneden. 

5.1.3.3 Invoer van afspraken met variabelen (terugkerende afspraken) 

In de velden voor de startdatum van een afspraak kunt u behalve cijfers ook een asterisk 
(*) invoeren. De asterisk krijgt u, als u bij het instellen van een datum de hoogste of 
laagste waarde van het veld overschrijdt. U kunt de asterisk ook direct invoeren.  
De asterisk betekent voor de planner, dat de afspraak niet tot een vaste waarde van het 
veld beperkt is. De afspraak verschijnt steeds als het betreffende datumveld in de actuele 
datum verandert. Als u bijvoorbeeld in het veld voor “dag” van een afspraak een asterisk 
invult, dan keert de afspraak dagelijks terug in de planner. Aan de hand van een paar 
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voorbeelden wordt het beheer van terugkerende afspraken uitgelegd. U vindt eerst de 
beschrijving van het voorbeeld en daarnaast de benodigde instellingen. 
 

• Altijd op vrijdag om 16:15 uur : “Vr*.*.* 16.15” 
• Altijd op de 5-de van iedere maand om 10 uur : " * 5.*.* 10:00"  
• Op de eerste van de maand gedurende het hele jaar 2007 om 12 uur "* 01.*.07 

12:00".  
• Op 02.01.07 met informatie bij het opstarten van het apparaat : 

"02.01.07 *:*". De dag wordt hier niet ingevuld, omdat die bij herhalingen 
automatisch wordt ingesteld. 

 
Als een terugkerende afspraak wordt ingevoerd of bevestigd, dan informeert de planner u, 
wanneer deze afspraak voor het eerst zal verschijnen. 
 
NB: 

• Als u bij het inschakelen van het apparaat aan een afspraak herinnerd wilt worden, 
dan mag alleen het invoerveld voor tijd variabelen bevatten. 

• Als u in ieder invoerveld een asterisk invoert, kan deze afspraak niet verwerkt 
worden. Er verschijnt een foutmelding, die u hierop wijst. 

5.1.3.4 Opmerkingen bij de invoer van afspraken 

Houd hierbij het volgende in gedachten: 
• Gegevens die in het verleden liggen worden niet geaccepteerd. Daarbij wordt ook 

de waarschuwingstijd vooraf in aanmerking genomen. De planner meldt dan, dat de 
aangegeven afspraak, respectievelijk het moment van waarschuwing, al voorbij is. 

• De planner controleert overlappingen van afspraken voor de ingestelde 
waarschuwingstijd voor en na de ingegeven termijn. Vanzelfsprekend worden 
conflicten met terugkerende  afspraken ook in de controle betrokken. Als afspraken 
conflicteren, krijgt u een melding: "Appointment already scheduled, continue 
(yes/no)?" (Er staat al een afspraak gepland, doorgaan (ja/nee)?”. Antwoordt u met 
ja, dan wordt uw nieuwe afspraak in de planner ingevoerd. Antwoordt u met nee, 
dan kunt u veranderingen in de afspraak aanbrengen. 

• Als twee afspraken op precies hetzelfde tijdstip plaatsvinden, verschijnt een 
waarschuwing ("Appointment already scheduled") (“Er staat al een afspraak 
gepland”). Net als hierboven heeft u de mogelijkheid de afspraak door ja te 
antwoorden in de planner op te nemen, of door nee te antwoorden veranderingen in 
de afspraak aan te brengen. 

• Ieder invoerveld dat bewerkt kan worden, behalve het veld om de 
waarschuwingstijd vooraf in te stellen, kan behalve numerieke waarden een 
asterisk hebben, waardoor het veld als variabel wordt gekenmerkt. Niet correcte 
invoer (afspraakgegevens met teveel variabelen) leiden tot een foutmelding ("Too 
many variables for this appointment”) (“Teveel variabelen voor deze afspraak”). 

• Als afspraken met variabelen opnieuw worden bewerkt, worden in de invoervelden 
de oorspronkelijk ingevoerde variabelen getoond in plaats van de actuele data. 

• Als het invoerveld voor tijd volledig met asterisken wordt bezet, dan wordt de 
afspraak beschouwd als ingaand op het moment dat het apparaat wordt aangezet 
op de betreffende datum. 
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• Het invoerveld voor tijd kan ofwel uitsluitend numerieke gegevens bevatten, ofwel 
uitsluitend asterisken. Andere invoer wordt niet geaccepteerd. 

• De dag kan alleen veranderd worden, als minstens een van de velden voor dag, 
maand of jaar variabel is. Anders wordt hij automatisch bij de verandering van de 
datum berekend. 

• De kalenderweek wordt bij variabele afspraken niet berekend.  

5.1.3.5 De afsprakenlijst 

Hier worden alle afspraken op datum gesorteerd weergegeven. Zoals hierboven vermeld, 
komt u bij het openen van de planner bij “Nieuw^” (New Entry). Als u nu op de [cursor 
omlaag] toets drukt, toont de planner u de eerstvolgende afspraak, als de database 
tenminste in de toekomst liggende afspraken bevat. Zijn er alleen maar in het verleden 
liggende afspraken, dan gaat de planner naar de afspraak die het langst geleden is. Als er 
geen afspraak in de database is, dan blijft u op het punt “Nieuw^” (New Entry). 
De volgorde van de weergegeven invoervelden is conform het formulier voor gegevens 
invoer, waarbij de kalenderweek en de waarschuwingstijd niet worden weergegeven. De 
eerste kolom van de weergegeven invoer is voor de aanduiding van een symbool 
gereserveerd, dat het type of de status van de afspraak weergeeft. 
Onderstaande lijst verklaart hun betekenis: 

• m: deze afspraak is gemarkeerd. Als u de wisfunctie (delete) aanroept en u 
antwoordt met “ja”, dan worden alle gemarkeerde afspraken uit de afsprakenlijst 
verwijderd. Tot 20 afspraken kunnen gelijktijdig gemarkeerd zijn. 

• Uitroepteken (!): geeft de eerstvolgende afspraak in de toekomst weer. 
• Asterisk (*): deze afspraak bevat variabelen, dus wordt herhaald of verschijnt bij 

inschakelen van het apparaat. 
• Verbindingsstreepje (-): de afspraak ligt in het verleden 
• i: de afspraak zelf is nog niet begonnen, maar u heeft het afspraakalarm al 

bevestigd. Dit is het geval, wanneer bij de invoer van de afspraak een 
waarschuwingstijd vooraf werd ingesteld. 

 
Voor een optimale weergave, ook op draagbare braillesystemen, is voor de aanduiding 
van symbolen steeds slechts 1 teken gebruikt. Dat betekent dat alleen het voor u 
belangrijkste symbool wordt weergegeven. Heeft u bijvoorbeeld een terugkerende  
afspraak (asterisk symbool), die meteen de eerstvolgende afspraak is, dan ziet u alleen 
een uitroepteken.  
Als u bijvoorbeeld de eerstvolgende afspraak markeert met de spatietoets, dan wordt 
alleen het markeringssymbool getoond. 
 
Met de  [TRM] toets wordt een afspraak gekozen en een submenu geopend. Hier heeft u 
dan de mogelijkheid, de afspraak te bewerken, te wissen of te kopiëren. 
 
Toewijzing van toetsen in de afsprakenlijst:  

• [TLM]: verlaten van de planner en terugkeer naar het hoofdmenu. 
• [Pijltje omlaag/rechts]: de in tijdsvolgorde volgende afspraak wordt getoond.  
• [Pijltje omhoog/links]: de in tijdsvolgorde vorige afspraak wordt getoond.  

Als u al op de oudste afspraak staat, brengt deze toets u naar “Nieuw^” (New 
Entry). 

• [TRM]: opent het menu om afspraken te bewerken.  
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• [SPC + 1 2 3]: sprong naar het punt “Nieuw^” (New Entry). 
• [SPC + 4 5 6]: sprong naar de verst in de toekomst liggende afspraak. 
• [SPC + 1 2 3 4 5 6]: geeft de eerstvolgende afspraak weer. Dit heeft hetzelfde effect 

als het openen van de planner en dan drukken op de [Pijltje omlaag]-toets. 
• [SPC + 1 2 4] opent zoeken op volledige tekst (zie hieronder).  
• [SPC]: markeert een afspraak of heft de markering op.  
• Leestoetsen: maken het lezen van de actueel gekozen afspraak mogelijk. Met [TB] 

gaat u naar de vorige afspraak. [TO] maakt het helemaal lezen van een afspraak 
mogelijk (bijvoorbeeld bij draagbare braillesystemen) en beweegt de aanduiding 
dan verder naar de volgende afspraak, voor zover er althans nog afspraken zijn. Zo 
kunt u zonder uw vingers van de brailleleesregel af te halen tussen afspraken 
wisselen.  

• [SPC +  1 4] (brailletoetsencombinatie c): roept de kopieerfunctie van het 
bewerkingsmenu direct op. Een preciezere beschrijving van het menu Bewerken en 
de functies daarvan vindt u verder naar beneden. 

• [SPC + 4 5]: roept de wisfunctie van het menu Bewerken direct op.  
• [SPC + TRM]: roept de bewerkingsfunctie uit het bewerkingsmenu direct op. 

5.1.3.6 Zoeken op volledige tekst in afspraken 

Het zoeken op volledige tekst maakt het terugvinden van afspraken mogelijk.  Deze functie 
wordt door [SPC + 1 2 4] geactiveerd. Er verschijnt een invoerveld en u heeft nu de 
mogelijkheid, een 40 tekens lange zoektekst in te voeren. De invoerpositie wordt door een 
cursorsymbool verduidelijkt. 
 
Toewijzing van de toetsen:  

• [TLM]: beëindigt de invoer van de zoektekst en keert terug in de afsprakenlijst.  
• [TRM]: sluit de invoer van de zoektekst af en start het zoeken.  
• [Pijltje naar links/rechts]: beweegt de cursor in het zoekveld naar links/rechts.  
• [Backspace / Delete] wist het teken links van/onder de cursor.  
• [SPC + 1 5 of. 4 6]: beweegt de cursor naar het begin of het eind van de zoektekst). 

 
Na het afsluiten van de invoer van de zoektekst met [TRM] wordt het zoeken gestart. 
Daarbij geldt het volgende: 

• Hoofd- en kleine letters spelen geen rol. 
• Het zoeken start bij de laatst weergegeven afspraak. Aan het eind van het 

afsprakenbestand aangekomen, wordt het zoeken vanaf het begin van het 
afsprakenbestand voortgezet. 

• Het zoeken wordt zonder succes afgebroken, wanneer de door u op dat moment 
geselecteerde afspraak weer bereikt is en er geen andere afspraak met de gegeven 
zoektekst is gevonden. 

• Als het zoeken zonder succes blijft, wordt een melding (“Not Found”) (niet 
gevonden) gegeven. Na het verlaten van deze melding met [TLM] wordt de 
afspraak weergegeven waar u op stond toen u begon met zoeken. 

• Als de zoektekst wordt gevonden, wisselt de weergave naar de gevonden afspraak 
(alsof de gevonden afspraak manueel gekozen werd). 

• Een nieuwe oproep van de zoekfunctie brengt de voorheen ingevoerde zoektekst 
terug. Deze wordt echter alleen zolang opgeslagen, als de planner actief is. 
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5.1.3.7 Afspraken bewerkingsmenu 

Dit menu opent zich, als u op een geselecteerde afspraak op [TRM] drukt. Hier staan u de 
volgende mogelijkheden ter beschikking:  

• "Bewerken": (Edit) : de gegevens van de gekozen afspraak kunnen veranderd 
worden. De bediening verloopt net zoals bij de invoer van nieuwe afspraken, 
waarbij de invoervelden de gegevens van de gekozen afspraak bevatten. Als u een 
afspraak bewerkt met variabele elementen, bevatten de betreffende velden weer de 
asterisk in plaats van de actuele gegevens. De veranderingen die u aanbrengt, 
overschrijven na afsluiten de eerdere gegevens, zonder dat u daarvoor om 
bevestiging wordt gevraagd.  Net als bij de invoer van nieuwe afspraken worden 
ook hier alle overlappingcontroles uitgevoerd en ontvangt u daarover meldingen. 
Gebruik van de [TLM]- toets brengt de cursor terug in het bewerkingsmenu. 
Veranderde gegevens worden in dit geval niet overgenomen..  

• "Wissen": (Delete): wist de afspraak. Het proces verloopt qua voortgang en functies 
net zoals bij het wissen van bestanden. Annuleren/‘nee’ brengt de weergave terug 
naar het bewerkingsmenu. Bevestigen verwijdert de afspraak, respectievelijk alle 
gemarkeerde afspraken. 

• "Kopiëren": (Copy): de afspraak wordt als kopie geopend, die u dan zoals hiervoor 
beschreven kunt bewerken en veranderen. Bij het opslaan wordt een nieuw item in 
de afsprakenbank aangemaakt; de gegevens van het origineel worden niet 
overschreven.  

 
NB: 
De wisfunctie (delete) is de enige functie, die met gemarkeerde afspraken werkt. Alle 
andere functies van dit submenu werken alleen op de actueel geselecteerde afspraak. 
 
Toewijzing van toetsen in het bewerkingsmenu:  

• [TLM]: keert terug naar de afsprakenlijst.  
• [TRM]: activeert het geselecteerde menu-item. 
• Verder kunnen alle in het menusysteem geldige toetsen worden gebuikt. 

5.1.3.8 Informatie over verlopen afspraken 

Bij het inschakelen van het braillesysteem en doorlopend terwijl het apparaat aanstaat, 
wordt gecheckt of een afspraak ingaat of al geweest is, terwijl het braillesysteem was 
uitgeschakeld. In beide gevallen klinkt een zich herhalende waarschuwingstoon ter 
aankondiging van de afspraak  en wordt de afsprakentekst weergegeven. Door op [SPC + 
7 8] te drukken wordt de waarschuwingstoon uitgeschakeld. Pas door op [TLM] te drukken 
wordt de afspraak bevestigd en keert het braillesysteem terug in de functie, die voor de 
informatie over de afspraak actief was. Als u een terugkerende  afspraak bevestigt, wordt 
het volgende moment dat deze zich voordoet berekend en automatisch in de afsprakenlijst 
ingevoerd. De berekening volgt altijd op grond van de actuele datum. De eerstvolgende 
keer dat de terugkerende afspraak zich voordoet wordt u getoond. De weergave moet 
door een druk op de [TLM]-toets worden verlaten, waarbij de weergegeven afsprakentekst 
behouden blijft, tot u een nieuwe actie uitvoert. Als u de check of er afspraken zijn wilt 
overslaan, dan houdt u gedurende het inschakelen [6] voor langere tijd vast. Voor de lage 
waarschuwingstoon klinkt een additionele hoge waarschuwingstoon, die het overslaan van 
de afsprakencontrole akoestisch aanduidt.  



Handy Tech

Elekt ron ik GmbH 

Braille Star 80
Bediening van het braillesysteem

 

Pagina 36 

5.1.3.9 Geheugenruimte management 

Afhankelijk van hoe intensief u de afsprakenplanner gebruikt, zal de geheugenruimte op 
uw braillesysteem afnemen. U kunt dit voorkomen door verlopen afspraken zo spoedig 
mogelijk te verwijderen. De planner gebruikt dan de dan vrije geheugenruimte voor de 
invoer van nieuwe afspraken. Om meerdere afspraken effectief tegelijk te wissen, kunt u 
de markeringsfunctie (toets [SPC] in de afsprakenlijst) gebruiken en zo tot 20 items tegelijk 
wissen. Omdat bij het gebruik van terugkerende afspraken veel gegevens kunnen 
opstapelen, wist de planner deze vanzelf of actualiseert de variabele elementen. Een 
terugkerende afspraak is op die manier slechts eenmaal met de volgende datum dat zij 
actueel wordt, in het braillesysteem opgeslagen.  

5.1.3.10 Planningsgegevens opslaan 

Als u de Planner intensief gebruikt, bevelen wij aan regelmatig een back up te maken. De 
afsprakengegevens bevinden zich in het bestand "PLANER.HSF". Dit is een 
systeembestand (HSF = Handy Tech System file) en wordt u daarom in de bestandslijst 
normaalgesproken niet getoond.  
De planningsgegevens kunnen – zoals ieder ander bestand – met behulp van HTCom 
naar de PC worden overgebracht. Nadere uitleg vindt u in de handleiding “Dataoverdracht 
tussen braillesysteem en PC”. In de dialoog ‘bestanden ontvangen’ van HTCom bevindt 
zich een selectievakje om systeembestanden te laten tonen. Als u deze dit selectievakje 
geactiveerd heeft, kunt u het bestand "PLANER.HSF" kiezen en naar de PC overbrengen. 
We bevelen u aan, na het overbrengen, het selectievakje weer te deactiveren.  
U kunt het bestand "PLANER.HSF" alleen opslaan op uw PC; u kunt het daar niet 
bewerken.  

5.1.4 Klok (Clock) (C) 

Met de klok functie kunnen niet alleen datum en tijd, maar ook een alarmfunctie worden 
geactiveerd. Bovendien zijn een stopwatch en een terugtellende “countdown-klok” 
geïntegreerd.  
Als u dit menu-item met [TRM] kiest, verschijnt een menu niveau met de volgende punten: 

5.1.4.1 Weergave Datum/tijd  (Display date/time) (D)    

Na keuze van dit punt wordt de tijd, gevolgd door de datum, weergegeven. De tijd wordt in 
uren, minuten en seconden, steeds gescheiden door een dubbele punt, weergegeven. 
Daarna volgt de weergave van de dag van de week, afgekort zoals gebruikelijk in een 
bepaalde taal, direct gevolgd door de datum, weergegeven in dag, maand en jaar, steeds 
bestaand uit 2 cijfers en gescheiden door een punt. 

5.1.4.2 Stel Alarm in (Set Alarm) (A)  

In deze optie kunt u de alarmtijd, waarop het braillesysteem u moet wekken, aangeven en 
instellen. Als de ingestelde alarmtijd bereikt is en het braillesysteem is ingeschakeld, dan 
klinkt een ritmische wektoon, totdat u die uitschakelt door op [SPC + 7 8] te drukken.  
Gelijktijdig wordt op het braillesysteem ’Clock Alarm’ weergegeven. Deze weergave blijft 
ook na uitschakeling van de wektoon staan, tot u op [TLM] drukt. 
 
Als er al een alarmtijd was ingesteld, dan wordt die na keuze van dit punt weergegeven. 
De '[X]' voor de alarmtijd geeft aan, dat de alarmfunctie geactiveerd is. De alarmtijd 
activeert en deactiveert u met de [SPC]-toets. U kunt ook een CR-Toets boven de 
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aangeduide alarmtijd of het selectievakje indrukken, om de status van het alarm te 
wijzigen.  
Om de alarmtijd te veranderen, drukt u op [SPC + 7 8]. Daarna verschijnt: 'New alarm 
time: ’, (nieuwe alarmtijd), gevolgd door de alarmtijd in uren, minuten en seconden, steeds 
door een dubbele punt gescheiden. De punten 7 en 8 knipperen op de uurweergave.  
De uren kunnen door op de toetsen [TO] en [TB] veranderd worden. Met de [TB]-toets 
worden de uren steeds met 1 verminderd, met de [TO]-toets 1 vermeerderd. Om in de 
minuteninstelling te komen, drukt u ofwel op [TRM] of [SPC + 8]. Met [SPC + 7] komt u in 
het voorafgaande veld.  
De minuten en de seconden worden net als de uren met de [TO]- en [TB]-toetsen 
veranderd.  
Na de instelling van de seconden komt u door op de [TRM]-toets te drukken terug in de 
weergave van de alarmtijd en wordt de alarmtijd geactiveerd. 
Ter controle kunt u dit menu item opnieuw kiezen. De nieuw ingestelde alarmtijd wordt met 
een voorafgaande '[X]' weergegeven.  

5.1.4.3  Stel tijd in (Set Clock) (C)   

In dit submenu kunt u zowel de tijd als de datum instellen. Vervolgens verschijnt 'Time:’ 
(tijd), gevolgd door de actueel ingestelde tijd. De punten 7 en 8 knipperen op de uur-
aanduiding, die door op [TB] en [TO] te drukken kan worden veranderd. Met [TB] worden 
de uren steeds met 1 verminderd, met [TO] met 1 vermeerderd. 
 
Om naar de minuteninstelling te gaan, drukt u ofwel op [TRM] ofwel op [SPC + 8]. Met 
[SPC + 7] komt u in het vorige veld. De minuten en de seconden worden net als de uren 
met de [TB]- en [TO]-toets veranderd.  
Na de instelling van de seconden komt u door op de [TRM]-toets te drukken bij de 
datuminstelling. Hier wordt 'Date: (datum) ’  gevolgd door dag, maand en jaar, steeds 
bestaand uit 2 cijfers en door een punt gescheiden, weergegeven.  
Ook deze waarden kunnen met de [TB]- en [TO]-toets worden veranderd. Heeft u de 
gewenste waarde ingesteld, dan bevestigt u dit met de [TRM]-toets. Na instelling van het 
jaar komt u met [TRM] terug in het menu tijd instellen. 

5.1.4.4 Stopwatch (Stop watch) (S)   

Met de stopwatch kunt u een willekeurige tijdspanne in uren, minuten en seconden 
opnemen. Een voorafgaande ‘[X]’ voor de actuele gestopte tijd geeft aan, dat de 
stopwatch loopt.  
Om de stopwatch te starten en te stoppen drukt u op de [SPC]-toets. U kunt om de 
stopwatch te starten en stoppen ook een CR-toets boven de tijdsaanduiding of het 
selectievakje indrukken. 
Bij het starten van de stopwatch loopt deze automatisch vanaf 0. De stopwatch wordt 
gereset met [SPC + 7 8]. 
De stopwatchaanduiding kunt u zowel met [TRM] als met [TLM] verlaten. Daarbij loopt zij 
op de achtergrond verder, zelfs wanneer u notities maakt of in de PC-modus werkt.   

5.1.4.5 Count down  (Countdown) (O) 

Met de countdown functie kunt u een willekeurige tijdspanne tot 24 uur in uren, minuten en 
seconden instellen. Na het starten van de countdown functie wordt de ingestelde 
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tijdspanne naar beneden afgeteld. Bij het bereiken van 0 klinkt een ritmische alarmtoon, 
tot u deze met [SPC + 7 8] uit zet.  
Gelijktijdig wordt op de brailleleesregel ’Countdown Alarm’  weergegeven. Deze 
weergave blijft ook na het uitschakelen van de alarmtoon staan, tot u op [TLM] drukt. 
 
Bij de keuze van dit menu-item wordt count down time: 00:00:00’ weergegeven. Zoals 
gewoonlijk zijn de uren met de knipperende punten 7 en 8 gemarkeerd, die door op [TB] 
en [TO] te drukken veranderd kunnen worden. U komt in de minuteninstelling met [TRM] of 
de [SPC + 8]-toets. Met [SPC + 7] komt u in het voorgaande veld. 
De minuten en seconden worden net als de uren met de [TB] en [TO]-toets veranderd. Na 
instelling van de seconden en het indrukken van de [TRM]-toets wordt de countdown tijd 
geactiveerd. U herkent dit door een voorafgaande ‘[X]’ voor de weergave van de 
resterende tijd. 
Om de lopende countdown tijd te stoppen en de tijd nieuw in te stellen, drukt u op [SPC + 
7 8]. U kunt ook een CR-toets boven de tijdweergave of het selectievakje indrukken. 
 
Is de ingestelde countdown tijd 0 en drukt u op [TRM], dan begint de countdown te lopen, 
beginnend bij 24 uur.  

5.1.5  PC-Modus (PC mode) (P) 

Met dit menu item schakelt u naar de brailleleesregelmodus. De omschakeling gebeurt 
automatisch bij het starten van de screenreader. De activering van de PC modus via het 
menu is alleen nodig, wanneer u voor die tijd met [SPC + 1 3 4] (brailletoetsencombinatie 
m) naar de menumodus omgeschakeld hd. 
 
U moet de toets [SPC + 1 3 4] ongeveer een halve seconde vasthouden, om uit de PC 
modus in de menumodus terug te keren. Een zacht klikken bevestigt de terugkeer in de 
menumodus. 

5.1.6 Brailletabellen  (Braille character sets) (B) 

Deze paragraaf gaat over het creëren, laden en activeren van brailletekensets ofwel 
brailletabellen. Aanvullend op de ingebouwde Duitse brailletabel kunnen nog 9 
brailletabellen in het apparaat geladen worden. 

5.1.6.1 Een brailletabel creëren  

De eenvoudigste manier om een eigen brailletabel te creëren, is om een bestaande te 
veranderen. Op de bijgeleverde cd’s vindt u diverse brailletabellen. Voor een beter 
overzicht wordt bij de installatie een submap “brailletabellen” aangelegd, waarin de 
brailletabellen worden opgenomen. 
 
Wilt u bijvoorbeeld de ibm437-brailletabel veranderen en als eigen brailletabel opslaan, 
dan opent u de met Windows meegeleverde tekstverwerker en kiest het commando 
“Uitvoeren” in het startmenu. Daar kiest u “kladblok” (“notepad”) gevolgd door {Enter} 
Zodra de tekstverwerker verschijnt, kunt u het bestand ibm437.asc openen met behulp 
van het menu-item “openen” uit het menu Bestand. Nadere aanwijzingen hiervoor vindt u 
in het handboek van uw besturingssysteem. 
 
Het bestand ibm437.asc wordt geopend en kan nu veranderd worden. Verander niets aan 
de bestandsstructuur; de braillekarakters kunt u wel naar eigen wens veranderen. De 
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braillepuntencombinaties zijn per regel weergegeven in cijfers, met vermelding van hun  
betekenis. De eerste regel van het bestand bevat echter een beschrijving van de 
onderhavige brailletabel. De tekens zijn volgens de ASCII tekens gesorteerd. U kunt de 
puntencombinaties van de afzonderlijke karakters veranderen, door de cijfers te 
veranderen. Wilt u bijvoorbeeld het cijfer 4 in plaats van met punten 1 4 5 6 met punten 2 3 
5 weergeven, dan verandert u de cijfers 1 4 5 6 in 2 3 5. Zorg ervoor dat tussen de 
puntencombinaties en de daarop volgende commentaren minstens een spatie is 
ingevoegd, omdat anders de omzetting van de brailletabellen bij de overdracht naar het 
braillesysteem verkeerd kan gaan. 
Nadat u de gewenste tekens heeft opgeslagen, kunt u de veranderingen onder een 
nieuwe naam opslaan. 

5.1.6.2 Brailletabellen laden  

Zoals reeds vermeld, kunnen aanvullend aan de standaard brailletabel nog 9 
brailletabellen in het braillesysteem worden geladen. Als u bijvoorbeeld een tabel onder de 
naam Mytable.asc heeft gecreëerd, kunt u dit met het programma HTCom in het 
braillesysteem laden. Daartoe start u HTCom en activeert u “Load Braille Table” 
(brailletabel laden). Een dialoog opent, waarin u door invoer of keuze de te laden 
brailletabel kunt bepalen. Met  {Enter} kunt u nu de tabelpositie aangeven, waar de 
brailletabel opgeslagen moet worden. Door nogmaals op {Enter} te drukken wordt de 
overdracht gestart. 
 
NB: 
Als u met de meegeleverde 6-punts-tekensets werkt en teksten in de tekstverwerker 
schrijft, worden deze geheel in hoofdletters opgeslagen. Dat komt omdat bij het 
doorzoeken van de brailletabellen als eerste de ASCII-code van de hoofdletter wordt 
gevonden. 

5.1.6.3 Selectie en activeren van brailletabellen  

Nadat het menu item 'Braille character sets’ (Brailletabellen) geactiveerd is, kan de 
brailletabel geselecteerd en door een druk op [TRM] geactiveerd worden. Bij de levering is 
alleen de standaard brailletabel in het braillesysteem beschikbaar. Versies voor andere 
landen (bijvoorbeeld, Engels, Frans, enzovoort) bevatten bovendien landspecifieke 
brailletabellen. Door een X in vierkante haken wordt aangegeven, welke brailletabel 
geactiveerd is. Het menu bevat de volgende items: 
 
[X] Standard character set: de standaard brailletabel, die altijd beschikbaar is. 
Character set (1): [empty] (brailletabel (1): [leeg]) 
^tot en met^ 
Character set (9): [empty]: (brailletabel (9): [leeg]) 
Er zijn dus 9 posities voor 9 aanvullend te laden brailletabellen. 
 
De weergave “[empty]” ([leeg]) betekent, dat er op deze plaats geen brailletabel is 
opgeslagen. Als er een brailletabel is geladen, verschijnt in plaats van de aanduiding 
“[empty]” de bestandsnaam, waaronder de brailletabel in het braillesysteem is geladen. 
Als u probeert, een lege brailletabel te activeren, komt het braillesysteem met de melding 
'Braille set n is empty’, (brailletabel n is leeg), waarbij n het nummer van de op dat 
moment geselecteerde brailletabel is. 
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Als er een brailletabel voorhanden is, wordt deze direct geactiveerd en bevindt u zich in 
het hoofdmenu bij het menu item 'Braille character sets' (Brailletabellen). De brailletabel 
is al geactiveerd.  
 
NB: 
Door het gebruik van een andere brailletabel kan het voorkomen dat meldingen van de 
leesregel of menu items deels of helemaal niet meer leesbaar zijn. Dit kan onder andere 
de volgende oorzaken hebben:  

• De toewijzing van de braillekarakters in de gebruikte brailletabel wijkt af van de voor 
het weergeven van de melding gebruikte brailletabel. 

• Een zelf gecreëerde brailletabel bevat fouten. Als u bijvoorbeeld een regel uit de 
brailletabel wist, bevat deze niet meer 256 definities. Doordoor worden alle  
karakterdefinities volgend op de gewiste regel 1 teken naar voren verschoven. Zo 
kan bijvoorbeeld het woord “info” “hmen” worden. 

 
Als u de meldingen van uw braillesysteem niet meer kunt lezen, zijn er de volgende 
mogelijkheden: 

1. Gebruik van de monitormodus in het overdrachtsprogramma HTCom. De output 
van de monitormodus is niet afhankelijk van de gebruikte brailletabel. Met behulp 
van een ziende assistent of de spraakuitvoer van uw screenreader kunt u de 
weergave van het braillesysteem op het beeldscherm volgen en zo de standaard 
brailletabel herstellen. Om de monitormodus te gebruiken moet de brailleweergave 
op   de brailleleesregel door de screenreader gedeactiveerd zijn. 

2. Creëer een uitgangspositie, zodat u zich in het hoofdmenu bevindt en van daar uit 
met [TO] het menu item 'Braille character sets' (Brailletabellen).  kunt selecteren. 
Als zeker is dat u zich ergens in het menusysteem bevindt, kunt u vervolgens enige 
malen op [TLM] en 5 keer [TO] drukken. Als u op [TRM] drukt, activeert u de 
standaard brailletabel. 

5.1.6.4 Geselecteerde brailletabel wissen  (Delete selected braille set) (D) 

Bij intensief gebruik van de mogelijkheid om brailletabellen te laden, zijn alle posities waar 
u een brailletabel kunt invoeren (“slots”) op een bepaald moment gevuld. Om een 
bepaalde brailletabel te wissen, doet u het volgende: 
1. Activeer de te wissen karakterset in het menu item  ‘Braille character sets' 

(Brailletabellen). 
2. Keer terug in het menu ‘Braille character sets’ (Brailletabellen)  en ga naar het eind. 
 
Daar bevindt zich het menu item  'Delete selected braille set’ (Geselecteerde .brailletabel 
wissen). Als u dit activeert, wordt u gevraagd, of u de brailletabel werkelijk wilt wissen. 
Beantwoordt u deze vraag met “ja”, dan wordt de in de vorige stap geselecteerde 
brailletabel gewist en de standaard brailletabel ingesteld. 

5.1.7  Info (Info) (I) 

In het menu 'Info' kunt u de geheugen toewijzing van Flash en de energietoestand van uw 
oplaadbare batterij checken. Ook kunnen versie en serienummer van de firmware worden 
opgevraagd en kan de configuratie van het externe toetsenbord worden meegedeeld. 
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5.1.7.1 Geheugenruimte  (Memory usage) (M) 

Het braillesysteem beschikt over een tekstgeheugen van totaal 4334 KB, ofwel een 
hoeveelheid tekst van meer dan 4 miljoen tekens (4325376). 
 
Het aantal bestanden dat kan worden opgeslagen hangt af van hun grootte. De kleinst 
aanspreekbare eenheid (sector) op het bestandssysteem van het braillesysteem is 
momenteel rond de 8000 tekens, en het bestandssysteem beschikt over 512 van zulke 
sectoren. Als u echter een bestand opslaat, dat minder plaats inneemt dan een sector, dan 
wordt desondanks een hele sector voor dit bestand in beslag genomen. Daarom is het aan 
te raden om als het mogelijk is meerdere kleine notities in een bestand te zetten en deze 
van zoekmarkeringen te voorzien. 
 
Als u het menu item ‘Geheugenruimte' kiest, wordt de grootte van de vrije 
geheugenruimte in KB (Kilobytes) als volgt aangegeven: '4100 KB of 4224 KB (97%) free 
space’. (‘4100 KB van 4224 KB (97%) beschikbaar’). U kunt het menu-item met [TLM] 
verlaten. 

5.1.7.2 Batterijstatus (Battery statistics) (B)  

Dit menu geeft u verschillende inlichtingen over de toestand van de oplaadbare batterijen 
in het braillesysteem en bevat de hieronder beschreven 3 functies. Dit menu-item is bij de 
Braille Star 80 niet voorhanden. 
De weergaven van de subfuncties actualiseren niet vanzelf; om actuele waarden te 
krijgen, moeten de functies met [TLM] worden verlaten en met [TRM] opnieuw worden 
geactiveerd.  

5.1.7.2.1 Capaciteit (Capacity) (C) 

Hier wordt aangegeven voor hoeveel procent de oplaadbare batterij geladen is. Hierbij 
geeft ≥99% aan dat de oplaadbare batterijen geheel zijn opgeladen en 0% dat zij leeg zijn. 
Wordt 50 % weergegeven, dan kunt u nog ongeveer 10 uur met uw braillesysteem werken 
voor u de oplaadbare batterijen opnieuw moet opladen.  
 
Pas nadat de oplaadbare batterijen een keer helemaal ontladen en opgeladen zijn, kan de 
berekening precies worden uitgevoerd. Tot die tijd wordt de energietoestand weergegeven 
met een vraagteken’?’ erachter. 

5.1.7.2.2 Spanning (Voltage) (V) 

In dit menu-item wordt de spanning van de oplaadbare batterijen weergegeven. Volledig 
geladen leveren zij een spanning van ongeveer 5,6V. Als de oplaadbare batterijspanning 
onder de 4,0 V zakt, schakelt het braillesysteem af. Zo kunt u de toestand van uw 
oplaadbare batterijen zelf inschatten. Als de spanning na een bepaalde periode ongewoon 
snel afneemt, raden wij aan, nieuwe oplaadbare batterijen te nemen 

5.1.7.2.3 Status (Status) (S)  

De toestand van de oplaadbare batterijen wordt hier getoond: werken op oplaadbare 
batterijen, laden, snel laden. Tijdens het werken op batterijen worden deze ontladen en 
verschijnt de melding: 'Running on battery’ (werken op oplaadbare batterijen). 
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Om de oplaadbare batterijen weer op te laden, gebruikt u de meegeleverde adapter. De 
laadtijd bedraagt 2 tot 3 uur. De laadprocedure vindt automatisch plaats, overladen is niet 
mogelijk. Het apparaat schakelt zelfstandig van de aanvankelijk hoge laadstroom terug op 
een zeer kleine (onderhouds)stroom om het apparaat volledig opgeladen te houden. 
Als de oplaadbare batterijen een hoge laadstroom ontvangen, ziet u de weergave  
'Battery quick charging’ (Snelopladen). 
Bij de onderhoudslading ziet u de weergave:  
'Battery charging’ (Oplaadbare batterijen worden opgeladen). 

5.1.7.3 Toetsenbord layout (Keyboard layout) (K) 

Deze functie geeft de actuele taal weer die in het braillesysteem gebruikt wordt via de 
toetsenbord layout tabel. Voor de verschillende talen staan toetsenbordtabellen ter 
beschikking, met de bijgevoegde Toetsenbord Layout Compiler (BKC) kunnen individuele 
toetstoewijzingen worden gemaakt. 

5.1.7.4 Firmware versie  (Firmware version) (F) 

Hier kunt u de versie van uw firmware en het serienummer van uw braillesysteem 
opvragen. Een druk op [TRM] toont de firmware versie. Hierbij gaat het om de melding, die 
u ook bij het inschakelen van het systeem krijgt. Als de tekst niet helemaal op de 
brailleleesregel past, kunt u met de toetsen [TB] en [TO] door de weergegeven tekst 
navigeren. Als u nu op [TLM] drukt, wordt het serienummer van uw braillesysteem 
weergegeven. Een druk op [TLM] brengt u nu terug naar het menu item Firmware versie. 

5.1.7.5 Systeeminformatie 

Met deze functie kunt u in bijna iedere situatie beschikken over belangrijke 
systeeminformatie. Dit is GEEN menu-item, maar de functie wordt uitgevoerd als u drukt 
op  [SPC + 2 3 4 7 8] of {Shift+Enter} . Weergegeven worden:  

• Datum en tijd (wordt doorlopend geactualiseerd)  
• De batterijspanning (voor zover uw braillesysteem beschikt over batterijen)  
• Het vrije geheugen 

De gegevens verschijnen niet in één enkele melding, maar na elkaar. Om van de ene 
weergave naar de volgende te komen, drukt u op [TRM]. Nadat de weergave van de 
geheugencapaciteit is verschenen, moet u om te stoppen op [TLM] drukken. Als u 
bijvoorbeeld alleen datum en tijd wilt weten, kunt u met [TLM] onmiddellijk terugkeren naar 
waar u was toen u de systeeminformatie opriep.  
 
De systeeminformatie kan vanuit bijna ieder bereik (tekstverwerker, bestandsmenu, 
enzovoort) van het braillesysteem worden opgeroepen, behalve: 

• Vanuit het menu-item "Clock” (Klok) en submenu’s  
• Vanuit het menu-item "Scheduler” (Planner) en submenu’s 
• Vanuit het menu-item "Info" (info) 
• Tijdens de communicatie met andere apparaten (bijvoorbeeld tijdens 

bestandsoverdracht) 
• Tijdens het afdrukken van bestanden 

5.1.8 Opties (Options) (O) 

Met de volgende opties kunt u de instellingen van het braillesysteem veranderen. De 
aparte opties worden ofwel door middel van selectievakjes of door keuzerondjes in 
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submenu’s ingesteld. Details over selectievakjes en keuzerondjes vindt u in de paragrafen 
3.3.6 en 3.3.7.  
 
Zoals gewoonlijk wordt het menu opties met [TLM] verlaten. Daarbij worden de veranderde 
instellingen automatisch opgeslagen, zodat deze na het uit- en opnieuw inschakelen van 
het apparaat weer kunnen worden hersteld. Het braillesysteem toont daarbij de melding 
'Saving configuration, please wait!’; (bezig met configuratie opslaan, even wachten 
a.u.b.!). Omdat het opslaan normaalgesproken in minder dan een seconde wordt 
afgesloten, zult u alleen merken, dat de weergave op de brailleleesregel verandert. 

5.1.8.1 6-punts braille (6 dots Braille) (6) 

Met deze optie kan tussen 8-punts braille (computer braille) en 6-punts braille worden 
gewisseld. Als 6-punts braille actief is, worden punt 7 + 8 gewist. Voert u echter in de tekst 
8 braillepunten in, bijvoorbeeld voor hoofdletters, dan wordt ook deze invoer correct 
opgeslagen. 

5.1.8.2 Sneltoetsen activeren (Activate hotkeys) (A) 

Als deze optie actief is, kunnen menu-items in het onderhavige menuniveau met 
sneltoetsen worden geactiveerd. Dat betekent: 

• Voor submenu’s, dat deze bij een druk op hun sneltoets niet alleen geselecteerd, 
maar direct geopend worden. 

• Voor selectievakjes, dat deze niet alleen geselecteerd maar ook aangevinkt 
worden. 

• Voor keuzerondjes, dat ze geselecteerd en geactiveerd worden. 

5.1.8.3 Sneltoetsen accentueren (Highlight hotkeys) (H) 

Als ’Sneltoetsen activeren’ actief is, worden zoals in de kopjes van dit hoofdstuk de 
sneltoetsen door ronde haakjes geaccentueerd. Dit kan nuttig zijn, als u in 6-punts braille 
werkt of wanneer u de sneltoetsen wilt leren. 

5.1.8.4 Leestoetsen omwisselen (Exchange Reading keys) (R) 

Dit menu-item is er alleen bij de Braille Wave. Het omwisselen van de leestoetsen brengt 
voordelen bij de bediening van de Braille Wave mee voor linkshandigen. Als deze optie 
actief is, worden de rechter en linker leestoets omgedraaid. Alle andere toewijzingen 
blijven onveranderd. 

5.1.8.5 Systeembestanden tonen (Show system files) (Y) 

Als u dit selectievakje activeert, worden u in de bestandenlijst niet alleen uw eigen, maar 
ook de door het braillesysteem gebruikte systeembestanden getoond. 
 
!!!!ATTENTIE!!! 
Om meerdere redenen is het aan te bevelen dit selectievakje ongeactiveerd te laten: 

1. U heeft de weergave van de systeembestanden hoogst zelden nodig. Zonder de 
weergave van de systeembestanden kunt u sneller door de bestandenlijst 
navigeren.  

2. Het is ook mogelijk, systeembestanden te wissen. Bij het wissen van 
systeembestanden krijgt u weliswaar een waarschuwing, maar als u nu bijvoorbeeld 
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het meldingbestand wist, kunt u pas weer verder werken met het braillesysteem 
nadat dit bestand opnieuw is geladen. U moet een systeembestand dan ook alleen 
maar wissen, als u exact weet wat u doet. 

 
Met de mogelijkheid systeembestanden te wissen, draagt u veel eigen 
verantwoordelijkheid. Handy Tech Elektronik GmbH is niet aansprakelijk voor schade die 
ontstaat door het wissen van systeembestanden. 

5.1.8.6 Snelle invoer (Quick entry) (Q) 

Als deze optie actief is, hebben de punten [7] en [8] een andere functie. Apart ingedrukt is 
[7] nu de Backspace, punt [8] de Enter-toets. Punt [7] en [8] behouden hun functie, zodra 
ze met andere toetsen samen worden ingedrukt. Met [SPC + 7] kan bijvoorbeeld de cursor 
altijd nog naar links worden bewogen en ook de invoer van hoofdletters kan zoals 
gewoonlijk plaatsvinden. 

5.1.8.7 Bestandattributen tonen (Show file attributes) (B) 

Hier kan ingesteld worden, of de bestandseigenschappen in de bestandenlijst aangegeven 
moeten worden of niet. Als deze optie actief is, wordt in de bestandenlijst naast de naam 
ook de grootte en de datum/tijd van de laatste bewerking getoond. In ieder geval wordt 
daardoor de navigatie in de bestandenlijst enigszins langzamer. 

5.1.8.8 Automatisch naar extern toetsenbord omschakelen  (X) 

Deze optie (Auto switch external keyboard) geldt alleen voor de Braille Star 40 en Braille 
Star 80. Bij activering van deze optie schakelt de Braille Star bij het wisselen naar de PC 
modus het aangesloten toetsenbord automatisch in de externe toetsenbordmodus, dat wil 
zeggen dat nu met dit toetsenbord de aangesloten PC bediend kan worden. 
Bij het wisselen naar de menumodus van de Braille Star wordt het aangesloten 
toetsenbord dan automatisch naar de interne toetsenbordmodus omgezet. Nu kunt u met 
dit toetsenbord notities in de Braille Star schrijven. 
De handmatige omschakeling van het aangesloten toetsenbord tussen interne en externe 
modus vindt plaats door middel van [SPC + 2 5] (brailletoetsencombinatie:). 

5.1.8.9 Start up modus (Startup mode) (S) 

De start up modus legt vast, hoe het braillesysteem zich gedraagt na het inschakelen in de 
firmware modus.  
De instelling van opties in de start up modus is als keuzerondjes uitgevoerd. Een van de 
vier volgende mogelijkheden is altijd actief. 

5.1.8.9.1 Hoofdmenu (Main menu) (M) 

Na het inschakelen bevindt het braillesysteem zich in dit menu. Van hier uit kan – op de 
voor het werken met het braillesysteem gebruikelijke manier – handmatig naar de 
submenu’s worden gegaan. 

5.1.8.9.2 Auto nieuw (Auto new) (N) 

Deze optie activeert de mogelijkheid van het braillesysteem om na het inschakelen in de 
firmware modus automatisch de tekstverwerker met een nieuw, leeg bestand te openen. 
Deze optie is aan te bevelen, wanneer u het braillesysteem vaak gebruikt om direct na het 
inschakelen in een nieuw bestand notities te maken. 
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5.1.8.9.3 Auto bewerken (Auto edit) (E) 

Deze optie activeert de mogelijkheid van het braillesysteem om na het inschakelen in de 
firmware modus automatisch de tekstverwerker te openen met het laatst gesloten bestand. 
De cursor staat na het openen van het bestand op de plaats, waarop u het bestand 
verlaten heeft. Let op: het gaat hier niet om het laatst geopende bestand, maar om het 
laatst bewerkte en opgeslagen bestand. 
Deze optie is aan te bevelen, wanneer u het braillesysteem vaak gebruikt om direct na het 
inschakelen in hetzelfde bestaande bestand notities te maken. 

5.1.8.9.4 PC modus (PC mode) (P) 

Deze optie activeert de mogelijkheid van het braillesysteem om na het inschakelen in de 
firmware modus automatisch de PC modus te activeren, zodat de brailleleesregel direct 
door een screenreader aangesproken kan worden. Dit gaat net als bij de handmatige 
activering van het menu-item PC modus. 
Het gebruik van de interne functies, zoals de tekstverwerker, is pas na terugkeer in de 
interne modus mogelijk. Om in de interne modus te komen, houdt u [SPC + 1 3 4]  
(brailletoetsencombinatie m) ongeveer een halve seconde ingedrukt. 

5.1.8.9.5 Zakrekenmachine (Calculator) (C) 

Deze optie activeert de mogelijkheid van het braillesysteem om na het inschakelen in de 
firmware modus automatisch rekenmachine functie te starten. Deze optie is aan te 
bevelen, wanneer u de eerstkomende tijd hoofdzakelijk berekeningen wilt uitvoeren met 
het braillesysteem.  

5.1.8.10 Waarschuwingstonen (Tone Signals) (T)  

Het braillesysteem brengt bij bijzondere gebeurtenissen tonen teweeg om de gebruiker 
met nadruk op gevolgen, fouten of kritische situaties te wijzen. Afhankelijk van de ervaring 
van de gebruiker of de omgeving (bijvoorbeeld collegezaal of treincoupé) kunnen deze als 
lastig of storend ervaren worden. Daarom kan het niveau van informatie worden ingesteld. 
 
De instelling van de opties van de waarschuwingstonen gebeurt met keuzerondjes. Een 
van de vier navolgende mogelijkheden is altijd actief. De instellingen van de 
waarschuwingstonen gelden alleen in de firmware modus. In de EPROM modus voor 
alleen brailleleesregel of in de configuratiemodus zijn alle tonen ingeschakeld. 
 
De volgende niveaus gelden vanaf de bedrijfsklaar toon van het braillesysteem. Fouten en 
waarschuwingen bij de start zijn in de regel ernstig en worden daarom altijd gemeld. 

5.1.8.10.1 Geen (None) (N) 

Het braillesysteem geeft geen tonen weer, ook niet bij bestandsoverdracht of formatteren. 

5.1.8.10.2 Fouten (Errors) (E) 

Het braillesysteem geeft alleen tonen weer, wanneer fouten optreden. Naast interne fouten 
zijn ook bedieningsfouten mogelijk; die laatste worden echter in de regel niet door een 
melding in braille ondersteund.  

5.1.8.10.3 Waarschuwingen (Warnings) (W) 
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Het braillesysteem geeft alleen tonen weer bij fouten of waarschuwingen. 

5.1.8.10.4 Bevestiging van acties (Action confirmations) (C) 

Alle tonen zijn ingeschakeld. 

5.1.8.11 Datum/tijd weergave (Date/time format) (D) 

Instellingen die hier gemaakt worden hebben effect op het hele systeem, dus ook de 
tekstverwerker. Als hier 12 uur wordt aangekruist, wordt de tijd in het 12 uurs-weergave 
weergegeven, anders wordt het 24 uurs-weergave gebruikt. Bij de Engelse 
datumweergave wordt de internationale aanduiding van datum en tijd gebruikt (dag en 
maand omgekeerd). 

5.1.8.12 Invoer indicatie (Input indication) (I) 

Door de verandering van de zoekrichting in een brailletabel wordt de correcte invoer 
mogelijk gemaakt van taalspecifieke tekens, waaraan dezelfde braillecombinaties zijn 
toegewezen als aan normale alfanumerieke tekens. Zo is er bijvoorbeeld in het Arabisch 
de puntencombinatie 1 2 4 voor een bepaalde Arabische letter, die dezelfde 
braillepuntencombinatie gebruikt als de letter “f”. Het Arabische teken bevindt zich in de 
brailletabel, bestaand uit het 256-ste teken, in het bereik boven het 128-ste teken. Om nu 
met de invoer van een bepaalde braille puntencombinatie een Arabisch teken in te kunnen 
voeren, kan de richting, waarin de brailletabel doorzocht wordt, veranderd worden. In 
plaats van zoals gewoonlijk voorwaarts, dus van 0 tot 256, kan de brailletabel nu ook 
achterwaarts van 256 tot 0 worden doorzocht. In het geval van het Arabisch worden dan 
bij het achterwaarts zoeken zoals gewenst de bijbehorende Arabische letters van de 
braillepuntencombinaties toegewezen. 
Om de zoekrichting te veranderen zijn er de volgende brailletoetsencombinatie 
commando’s: 

• [brailletoetsencombinatie +2 3 6] activeert het achterwaarts zoeken, wat door een 
toon wordt aangegeven 

• [brailletoetsencombinatie +3 6 8] activeert het voorwaarts zoeken, wat door een 
toon wordt aangegeven 

Om u te laten aangeven welke zoekrichting actief is, heeft u de mogelijkheid voor deze 
optie een indicatietoon in te stellen. Met keuzerondjes kunt u een van de volgende drie 
instellingen activeren: 

• "Geen indicatie": (no indication) : er wordt bij de invoer van 
braillepuntencombinaties geen indicatie toon weergegeven. 

• "Latijnse modus": (Latin mode) : er wordt bij de invoer van braillepuntencombinaties 
een indicatietoon gegeven als voorwaarts zoeken actief is. 

• "Niet-latijnse modus":  (non latin mode) : er wordt bij de invoer van 
braillepuntencombinaties een indicatietoon gegeven als achterwaarts zoeken actief 
is. 

 
Wij bevelen aan de zoekrichting tevoren zo in te stellen, zoals u normaalgesproken tekens 
wilt invoeren; bij de invoer van Arabische teksten bijvoorbeeld, activeert u de 
achterwaartse zoekrichting. Bij de indicatietoon kunt u dan de instelling “Latijnse modus” 
kiezen, om zo bij de invoer van Latijnse letters in Arabische teksten een indicatietoon te 
krijgen. Als u een door Handy Tech meegeleverde brailletabel gebruikt, wordt de 
zoekrichting bij het activeren van de brailletabel automatisch goed ingesteld. 



Braille Star 80 
Bediening van het 
braillesysteem 

Handy Tech

Elekt ron ik GmbH

 

Pagina 47 

5.1.8.13 Printer (Printer) (P) 

Om uw printer correct te laten printen, moet u verschillende instellingen doorvoeren. 
Hiervoor zijn de volgende submenu’s beschikbaar:  

5.1.8.13.1 Model (Model) (M) 

Hier kiest u de printer uit, die aan uw braillesysteem is aangesloten. De standaard 
instelling is de standaard printer. Alle beschikbare types printer zijn opgeslagen in het 
bestand "PRINTERS.HSF", dat ook de voor de printer specifieke besturingscodes en 
andere informatie bevat. Printers die braille kunnen printen, zijn gemerkt met “(T)” voor 
“transparant modus” achter hun naam. De BTEC 100 is zo’n printer.  
Omdat sommige printers alleen softwarematig van 6- naar 8-puntssoftware kunnen 
worden omgeschakeld, is er een 6- en een 8-puntsversie. Dit wordt aangegeven met een 
6 of een 8 achter de naam. De 6-puntsversie van BTEC 100 heet bijvoorbeeld: “BTEC 100 
6 (T)”. 
 
Met [SPC + 1] en [SPC + 4] of pijltje omhoog en omlaag  kiest u de gewenste printer. 
[TLM] annuleert de keuze. [TRM] bevestigt de gekozen printer en slaat de keuze op. 
 
Als de printer die u gebruikt niet in de lijst voorkomt, neemt u dan contact op met uw 
Handy Tech leverancier.  
 
De standaardprinter ondersteunt het software protocol (Xon / Xoff).  

5.1.8.13.2 Tekens/regel (Characters/line) (C) 

Hier stelt u het aantal tekens in dat per regel kan worden afgedrukt. De standaard 
instelling is 29 tekens. U kunt 10 tot 80 tekens per regel instellen. Daarmee kunt u de 
formattering van de tekst in overeenstemming brengen met de bestaande instellingen van 
uw printer. 

5.1.8.13.3 Tekens/pagina (Lines/page) (L) 

Hier stelt u het aantal regels dat per pagina kan worden afgedrukt in. De standaard 
instelling is 30 regels. U kunt 10 tot 70 regels per pagina instellen. 

5.1.8.13.4 Tabgrootte (Tab width) (T) 

De Tab tekens die in de tekst aanwezig zijn, worden bij het afdrukken in spaties omgezet. 
Hier kunt u instellen, hoeveel spaties (van 1 tot 4) er per tab moeten worden afgedrukt. De 
standaard instelling is 4. 

5.1.8.13.5 Conversietabel (Conversion table) (C) 

Deze optie is alleen voor u van betekenis, wanneer de door u gebruikte printer niet de 
transparant modus ondersteunt. De Porthatiel bijvoorbeeld ontvangt de af te drukken tekst 
als tekens (‘characters’). In dit geval moet de printer voor het afdrukken dezelfde 
tekentabel gebruiken, die bij het vervaardigen van de tekst is gebruikt. Anders kan de tekst 
niet correct worden afgedrukt.  
Nu kan het echter voorkomen, dat de tekentabel die u nodig heeft niet voorkomt in de 
tekensets die in de printer voorkomen of dat de beschikbare tabel voor een ander code 
systeem. 
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Hier biedt de conversietabel uitkomst. Om uw tekst af te drukken, kiest u in de printer een 
beschikbare tabel (bijvoorbeeld de US tekenset). Nu laadt u de US437.asc tabel op een 
vrije geheugenplaats in uw braillesysteem (bijvoorbeeld positie 9). 
In het menu-item “Conversietabel” kunt u een keuze maken uit de geladen brailletabellen. 
Kies nu tabel US437.asc. Met [TRM] bevestigt u de keuze, met [TLM] verlaat u de keuze 
zonder de geldende instellingen te veranderen. Als u geen conversietabel wilt gebruiken, 
kies dan ‘Geen conversie’.. 
 
Als u nu een tekst afdrukt, wordt het af te drukken teken niet direct naar de printer 
gestuurd. In plaats daarvan bepaalt het braillesysteem de puntencombinatie van het af te 
drukken teken en zoekt in de conversietabel een teken, dat dezelfde puntencombinatie 
gebruikt. Het gevonden teken wordt nu naar de printer gestuurd. 
Na de keuze van een conversietabel controleert het braillesysteem, of er voor ieder teken 
van de op dat moment ingestelde brailletabel ook een in de conversietabel bestaat. Als dat 
niet het geval is, dan krijgt u de melding: ‘Braille table x cannot be mapped onto y’ 
(Brailletabel x kan niet naar y worden omgezet).   
In dat geval rest u slechts een andere tabel als conversietabel in uw braillesysteem te 
laden en de corresponderende tekentabel in de printer in te stellen. 
De volgende toetsen kunnen gebruikt worden om de conversietabel te kiezen:  

• [TB] of pijltje omhoog: toont de vorige tabel.  
• [TO] of pijltje omlaag: de volgende brailletabel.  
• [TLM] annuleert de actie zonder de huidige instellingen te veranderen.  
• [TRM] slaat de keuze op.  

NB:  
• Vergewis u er voor het afdrukken van, dat de gebruikte conversietabel overeenkomt 

met de in de printer ingestelde tabel.  
• Het kan niet worden uitgesloten, dat bij het afdrukken inconsistenties optreden, 

omdat niet gecontroleerd kan worden, of de in de printer ingestelde brailletabel 
honderd procent identiek is met de conversietabel.  

• Als u een nieuwe conversietabel heeft ingesteld, worden bij de start van de 
eerstvolgende keer dat u print enkele berekeningen uitgevoerd. Gedurende deze 
tijd verschijnt de melding: ‘Creating conv. table’. (Bezig conversietabel te creëren). 

5.1.8.13.6  Dubbelzijdig (Double sided) (D) 

Als dit selectievakje is aangevinkt, wordt ervan uitgegaan, dat uw aangesloten printer in de 
modus ‘dubbelzijdig afdrukken’ werkt. Als de door u afgedrukte tekst bijvoorbeeld 3 
braillebladzijden inneemt, wordt een extra ‘nieuwe pagina’ toegevoegd. Een dubbelzijdige 
printer drukt de tekst alleen dubbelzijdig af, als er tenminste twee bladzijden tekst of 
minstens twee ‘nieuwe pagina’ opdrachten zijn ontvangen. De extra ‘nieuwe pagina’ 
opdracht zorgt dan voor het afdrukken van de laatste bladzijde. Standaard is deze 
instelling niet actief.  
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5.1.8.14 Standaard instellingen herstellen (Restore factory defaults) (R) 

Met de [TRM]-toets worden de standaard instellingen van de opties zonder controlevraag 
teruggezet. De standaardinstellingen zijn als volgt: 
 
6 Punts braille: uit 
Sneltoetsen activeren: aan 
Sneltoetsen accentueren: uit 
Leestoetsen [TO] [TB]: uit (alleen Braille Wave) 
Systeembestanden tonen: uit 
Snelle invoer: aan 
Automatisch extern toetsenbord omschakelen: aan  
(Alleen Braille Star 40/80, bij Braille Star 40 niet geactiveerd) 
Keuzerondje submenu start up modus: hoofdmenu bij Braillino, Braille Star 40, Braille 

Wave 
PC modus bij Braille Star 80 aan, verder uit 
Keuzerondje submenu waarschuwingstonen: bevestiging van acties. 
Datum/tijd weergave: 12 uur Am/Pm en Engelse datum: uit 
Invoer weergave: geen weergave 

5.2 De tekstverwerker 

Met de tekstverwerker kunt u bestanden lezen en veranderen. Daarbij kunnen bestanden 
tot een grootte van 3 MB bewerkt worden. Tot 5 bestanden kunnen gelijktijdig open staan, 
waarvan de gezamenlijke grootte de 3 MB niet mag overschrijden. Een bestand kan vanuit 
de tekstverwerker worden geopend, als de precieze naam van het bestand bekend is. 

5.2.1 Overzicht van functies 

De tekstverwerker beschikt over de volgende functies:  
• Tekstinvoer, bewegen van de cursor en plaatsen van bookmarks 
• Invoeg-, overschrijf- en leesmodus 
• Statusweergave 
• Blokfuncties (kopiëren, knippen, invoegen, markering en cursor wisselen) 
• Zoekacties in de tekst in voorwaartse en achterwaartse richting 
• Vervangen van tekst in voorwaartse richting. 
• Zakrekenmachine direct in de tekstverwerker beschikbaar. 
• Afdrukken van hele bestanden of tekstfragmenten 
• Openen van meerdere bestanden en wisselen tussen bestanden 
• Suspenderen: tijdelijk verlaten van de tekstverwerking om andere werkzaamheden 

uit te voeren 
• Sluiten en opslaan van bestanden 
• Helpfunctie 
• Instellingenmenu voor de tekstverwerker 

 
De volgende paragrafen gaan nader op deze functies in. 
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5.2.2 Dialogen en bevestigingen van acties 

De tekstverwerker biedt voor veel functies dialogen, waarin u de gewenste waarde kunt 
kiezen of invoeren. Verder geeft de tekstverwerker bevestigingmeldingen, om u over de 
resultaten van uw invoer te informeren. 
Als u zich in een invoerveld bevindt, biedt de tekstverwerker een aantal functies, waarmee 
de invoer van waarden snel en efficiënt kan gebeuren: 

• Met het commando plakken (paste) [SPC + 1 2 3 6] (brailletoetsencombinatie v) 
kunt u de actuele inhoud van het klembord in het veld kopiëren.. 

• De standaardinstelling of de laatst ingestelde waarde van een parameter kan met 
het commando kopiëren (copy) [SPC + 1 4] (brailletoetsencombinatie c) worden 
hersteld. 

• De tekst in een veld kan met het commando knippen (cut) [SPC + 1 3 4 6]  
(brailletoetsencombinatie x) van de cursorpositie tot het eind van het veld worden 
gewist. 

• Als u de cursor in een invoerveld naar rechts beweegt, blijven de bestaande 
invoertekens bestaan. U hoeft dus alleen die tekens te veranderen, die nieuw 
ingevoerd moeten worden.  

U heeft meerdere mogelijkheden om een dialoog of melding te verlaten: 
1. Met de [TRM] toets kunt u uw invoer bevestigen en de gewenste functie starten. 
2. Als u op [TLM] drukt, kunt u een dialoog verlaten, zonder veranderingen door te 

voeren, of de melding verlaten, wanneer u deze gelezen heeft. 
3. U kunt eenvoudig een bepaalde tijd lang afwachten, dan worden dialogen of 

meldingen automatisch afgesloten. De tijdsduur hiervoor kan in het 
instellingenmenu van de tekstverwerker worden ingesteld. 

 
De tekstverwerker gebruikt waarschuwingstonen, om succesvolle acties of fouten aan te 
geven. De waarschuwingstonen kunnen in het optiemenu van het braillesysteem worden 
uitgezet. 

• Bevestiging (enkele pieptoon): een functie werd succesvol uitgevoerd. 
• Waarschuwingstoon (twee korte, hoge pieptonen): wordt gegeven, als langer dan 

verwacht geen invoer plaatsvindt, of wanneer de uitvoer veranderd is, bijvoorbeeld 
wanneer een statusmelding wordt gegeven. De waarschuwingstoon klinkt ook, als u 
de cursor voorbij begin of einde van de tekst wilt bewegen.  

• Fouttoon (meerdere waarschuwingstonen achter elkaar): wijst erop, dat een 
foutmelding werd gegeven. 

5.2.3 Tekst invoeren en wissen 

Met behulp van de invoertoetsen kunt u braille typen. Als u een toegestaan teken heeft 
ingevoerd, wordt dit op de cursorpositie getoond. De cursor is als punt 7+8 op de 
brailleleesregel te herkennen. Na de invoer van een teken wordt de cursor een plaats 
verder gezet. Bij de invoer op de laatste plaats van de brailleleesregel verschijnt de cursor 
op de eerste braillepositie. De lengte van de regel is bij de invoer van tekst niet begrensd. 
Het einde van een regel legt u zelf vast door middel van een druk op de [TRM]-toets. 
 
Om een teken te wissen, kan ofwel het teken links van de cursor gewist worden 
(Backspace of [SPC + 1 2]), ofwel het teken op de cursorpositie (wissen of [SPC + 4 5]). 
Als een gekozen wisfunctie niet mogelijk is, omdat u zich op het begin of eind van een 
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tekstbestand bevindt, hoort u de waarschuwingstoon, die aangeeft, dat deze actie niet 
mogelijk is.  
 
De actuele datum kunt u in de tekst invoeren met {Ctrl+d} of [SPC + 1 4 5], de actuele tijd 
met {Ctrl+t} of [SPC + 2 3 4 5]. 

5.2.4 Tekst lezen 

Om een tekst te lezen, kunt u met de toets [TB] naar links en met [TO] naar rechts 
navigeren. Als een extern toetsenbord is aangesloten, kunt u ook de navigatietoetsen 
daarvan gebruiken. Een fouttoon geeft aan, dat u zich op het begin of einde van een tekst 
bevindt. De manier waarop de leestoets functioneert, kan in het instellingenmenu van de 
tekstverwerker individueel worden ingesteld. 
 
Als u in de tekst leest en naar de cursorpositie terug wilt keren, kunt u dit doen door op de 
[TLM]-toets te drukken. U kunt ook direct tekst invoeren of andere bewerkingen uitvoeren. 
In dat geval wordt automatisch het bereik weergegeven, waarin de cursor zich bevindt. 
Omgekeerd kunt u de cursor door de cursorrouting toetsen te gebruiken naar de 
leespositie halen en dan daar veranderingen doorvoeren. 
 
U kunt de tekstverwerker in het instellingenmenu zo instellen, dat woorden die niet meer in 
hun geheel kunnen worden weergegeven op de leesregel, automatisch onderdrukt worden 
en pas na het bladeren met de leestoetsen in de richting van het teksteinde in hun geheel 
worden weergegeven. 
 
U heeft verder de mogelijkheid, het actuele teken in verschillende ASCII formaten te laten 
weergeven (hexadecimaal, octaal). Deze functie wordt uitgevoerd door [SPC+1 4 5 7] 
(brailletoetsencombinatie D). Om deze weergave weer te beëindigen, drukt u op de [TLM]-
toets.  
 
De tekstverwerker beschikt tevens over een automatische leesmodus. Daarbij loopt de 
tekst automatisch steeds een brailleregel verder. De leessnelheid is in het 
instellingenmenu van de tekstverwerker individueel instelbaar, maar u kunt deze ook 
tijdens het lezen aanpassen met de [TB] en [TO]-toetsen. De automatische leesmodus 
wordt geactiveerd door [SPC + TO]. Door op een [CR]-toets te drukken wordt de cursor op 
deze plaats in de tekst geplaatst en wordt het automatisch lezen beëindigd. Bij het 
automatisch lezen wordt de cursor niet meegenomen. Met de [SPC]-toets kan het verder 
schakelen van de brailleregel handmatig worden uitgevoerd, zonder de leessnelheid te 
veranderen. 

5.2.5 Bewegen van de Cursor 

Om de cursor te verplaatsen, zonder de tekst te veranderen, kunt u de zogenaamde 
cursorrouting-toetsen gebruiken. Deze ook als [CR]-toetsen aangeduide toetsen zijn op de 
brailleleesregel ingebouwd. Een klein knopje boven het braille-element dient om op de 
[CR]-toets te drukken. De vorm van de [CR]-toetsen is gekozen, om de oriëntatie te 
vergemakkelijken. 
Als u met de [CR]-toetsen voorbij het einde van een regel beweegt, dan piept het 
braillesysteem en wordt de cursor zo geplaatst, dat u in de regel kunt verder schrijven. 
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De tekstverwerker biedt verder de volgende navigatiemogelijkheden: 
• Na invoer van [SPC + 1 2 3] de cursor naar het begin van het bestand. Bij [SPC + 4 

5 6] springt de cursor naar het eind van het bestand. 
• U kunt met de cursor met [SPC + 2] naar het begin van de vorige of met [SPC + 5] 

naar het begin van de volgende zin gaan. De cursor springt naar de volgende punt, 
dubbele punt, uitroepteken of vraagteken. 

• U kunt naar het begin of eind van de actuele tekstregel springen; met [SPC + 1 3] 
springt u naar  het begin en met [SPC + 4 6] naar het einde van de regel. 

• De cursor springt na invoer van [SPC + 3] naar het begin van het vorige woord, met 
[SPC + 6] naar het begin van het volgende woord. 

 
De cursor kan ook per teken worden verplaatst: 

• met [SPC + 7] naar links 
• met [SPC + 8] naar rechts 
• met [SPC + 1] een regel naar boven 
• met [SPC + 4] een regel naar beneden 

 
Als u de cursor naar links voorbij het begin van een regel verplaatst, wordt deze aan het 
einde van de vorige regel geplaatst. Als u naar rechts voorbij het einde van de regel 
beweegt, wordt hij aan het begin van de volgende regel geplaatst.  
 
Als u de cursor naar boven of naar beneden verplaatst, wordt hij steeds aan het begin van 
de betreffende regel geplaatst. 
 
Tabulator tekens (tabs) worden als een bepaald aantal spaties weergegeven. Tabs 
kunnen in de tekst worden opgeslagen als tab-tekens of zij kunnen door een aantal 
spaties worden vervangen. Nadere informatie hierover vindt u in de paragrafen 
5.2.22.10en verder. Als tabs als tab-tekens in de tekst worden opgeslagen, en u de cursor 
op de eerste plaats van de tabpositie zet en dan de cursor een positie verder beweegt, 
dan springt de cursor over de spaties heen en bevindt zich op de eerste positie na de tab. 
Als de cursor met de CR-toetsen naar een tabpositie wordt gehaald, dan wordt hij op de 
eerste plaats van de tabpositie geplaatst en wordt een waarschuwingstoon gegeven. 
 
Woord- of zinsgewijs springen in (‘tweede graads”) verkorte brailleteksten kan moeilijk of 
slechts gedeeltelijk mogelijk zijn, omdat bij zulke teksten leestekens ook bestanddeel van 
een woord kunnen zijn.  
 
Bij het sluiten van een bestand wordt de cursorpositie mee opgeslagen. Als u het bestand 
dan weer opent, wordt de cursor op de positie geplaatst, waarop hij zich bij het laatste 
afsluiten bevond. In sommige gevallen kan de opgeslagen cursorpositie haar geldigheid 
verliezen. Nadere informatie hierover vindt u in hoofdstuk 0. 

5.2.6 Overschrijven (SPC + 2 4 = braille i) 

Door de invoer van [SPC + 2 4] (brailletoetsencombinatie i) wordt de invoegmodus (insert) 
aan- en uitgeschakeld. Standaard is de invoegmodus actief. Dat betekent, dat tekstinvoer 
op de cursorpositie wordt ingevoegd en dat de tekst die daarop volgt naar achter wordt 
verschoven. In de overschrijfmodus wordt, zoals de naam al zegt, de bestaande tekst, die 
volgt op de cursorpositie, overschreven. Als u bij het overschrijven aan het eind van een 
regel komt, worden de nu volgende regels en het einde van een regel toegevoegd, in 
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plaats van de volgende regels te overschrijven. Als u uit meerdere regels bestaande 
tekstgedeeltes wilt wissen, kunt u het beste het tekstgedeelte als blok markeren, wissen 
en daarna de nieuwe tekst in de invoegmodus schrijven. 
 
Invoeg- en overschrijfmodus worden door verschillende cursorvormen aangeduid. Bij de 
standaard invoegmodus is de cursor een onderstreping (punten 7 en 8), terwijl de cursor 
bij de overschrijfmodus als blok-cursor verschijnt. In beide gevallen knippert de cursor. U 
kunt in het instellingenmenu de cursorvorm anders toedelen, maar alleen deze twee 
vormen zijn mogelijk. 
 
Een andere modus, de leesmodus, geeft de tekst van een bestand alleen weer, maar laat 
haar niet veranderen. Als u zich in de leesmodus bevindt en probeert om tekst in te 
voeren, dan klinken waarschuwingstonen. De leesmodus wordt bij het openen van een 
bestand aangegeven en kan, nadat het bestand geopend werd, niet worden veranderd. U 
kunt een bestand in het instellingenmenu van de tekstverwerker op leesmodus instellen, of 
het vanuit de tekstverwerker in de leesmodus openen. 

5.2.7 Zakrekenmachinefunctie 

Als u bij het schrijven van een tekst een berekening wilt uitvoeren, dan kunt u dit direct in 
de zakrekenmachine doen. Typ hiervoor eenvoudig midden in de tekst een berekening en 
druk op [SPC + 2 3 5 6] (brailletoetsencombinatie =) of {Ctrl +Shift+Enter}. De berekening 
wordt uitgevoerd en de uitkomst wordt in de tekst ingevoegd. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de instelling van de opties “uitkomstpositie” (zie hoofdstuk 5.2.22.4) en 
“berekening bewaren” (zie hoofdstuk 5.2.22.5). 
 
Voorbeeld: 
Mijn kamer is 3,2*4,1 = 13,12 vierkante meter groot. 
 
Binnen berekeningen mogen geen spaties staan. Lees hiervoor ook hoofdstuk 5.1.2 
Zakrekenmachine. 
 
NB: 
Als u een eerder uitgevoerde berekening verandert en opnieuw laat berekenen, dan wordt 
de nieuwe uitkomst ingevoegd, zonder de oude te wissen. De cursor moet zich hiertoe 
binnen de rekenkundige bewerking bevinden. 
  

5.2.8 Statusaanduiding (SPC + 2 3 4 7 = braille S) 

Met [SPC + 2 3 4 7] of brailletoetsencombinatie S kunt u de statusaanduiding van de 
tekstverwerker voor het actuele bestand activeren. De volgende aanduidingen worden 
onder elkaar weergegeven: 

• Naam van het bestand. 
• Afdrukmodus: toont de in de tekstverwerker actieve afdrukmodus (uit, 

schrijfmachine, regels). 
• Actuele bewerkingsmodus (invoegen, overschrijven, alleen-lezen) 
• Modificatiestatus van een bestand. 
• Begin en einde van een gemarkeerd tekstblok. 
• De positie van het teken in de tekst, waar de cursor zich bevindt. 
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• Het nummer van de actuele regelpositie. 

5.2.9 Plaatsen van markeringen (TB + TO) 

Door gelijktijdig op [TB + TO] te drukken, wordt de cursorpositie als “markering” (ook wel 
“bookmark” of “bladwijzer”) opgeslagen. Een markering dient om een bepaald 
tekstfragment in een boek gemakkelijk terug te kunnen vinden. In ieder bestand kunnen 
maximaal 10 markeringen geplaatst worden.  
 
Een dialoog vraagt naar de naam van de markering. U kunt tot 24 letters invoeren of een 
naam uit de lijst van markeringen uitzoeken, die u voor dit bestand al had aangelegd. Druk 
daarna op Enter om de markering te plaatsen. Als de door u ingevoerde naam al bestaat, 
wordt u gevraagd, of deze overschreven moet worden. Met [y] geeft u toestemming om de 
bestaande markering te overschrijven. Als u al 10 markeringen geplaatst heeft, kunt u 
slechts een van deze bestaande markeringen kiezen en een andere naam geven of 
overschrijven. Als u aan het begin van de dialoog de naam van een bestaande markering 
kiest, wordt u niet gevraagd, of dit moet worden overschreven. Een pieptoon bevestigt dat 
de markering geplaatst is.  
 
Als u na het plaatsen van een markering uw tekst verandert, wordt de positie van de 
markering aangepast aan de veranderingen. Dit betekent: 

• Wanneer u tekst invoegt of wist, worden alle markeringen tussen de cursorpositie 
en het teksteinde automatisch aangepast. Bij het springen naar een markering komt 
u op de gewenste plaats. 

• Wist u het teken, waarop een markering is geplaatst, dan blijft dit desondanks 
behouden. 

5.2.10 Naar markering springen (SPC + 1 3 4 = braille m) 

U kunt naar een met [TB + TO] geplaatste markering springen met [SPC+ 1 3 4] 
(brailletoetsencombinatie m). Nu wordt de lijst van alle beschikbare markeringen 
weergegeven, waarbij u zich aan het eind van de lijst bevindt. U kunt door omhoog en 
omlaag bewegen van de cursor in de lijst navigeren, of de naam van de gewenste 
markering invoeren. Als u naar beneden beweegt, komt u aan het begin van de lijst. 
Druk op [TRM] om naar de gekozen markering te springen. De tekstverwerker markeert de 
positie, van waaraf u naar de markering bent gesprongen, als begin van een blok. Op die 
manier kunt u snel naar de oorspronkelijke cursorpositie terugkeren. Het werken met 
blokken wordt in de volgende paragrafen beschreven. Als de ingevoerde naam voor een 
markering niet bestaat, krijgt u de foutmelding 'Bookmark x does not exist’, (markering x 
bestaat niet) en kunt u een nieuwe naam invoeren of kiezen. 
 
Als er in een bestand geen markeringen geplaatst zijn, wordt dit aangegeven door de 
melding 'No bookmarks set ’  (geen markeringen geplaatst). 
 
NB: 
Er zijn situaties, waarin de opgeslagen markeringen niet meer ter beschikking staan. 
Nadere informatie hierover vindt u in hoofdstuk 0. 
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5.2.11 Markeringen  wissen (TB + TO, keuze naam, SPC) 

Om een markering te wissen, activeert u de functie voor het plaatsen van markeringen met 
[TO + TU] en kiest dan de markering, die u wilt wissen uit de lijst. Typ een spatie, om de 
naam van de markering te wissen en druk op [TRM]. U wordt nu gevraagd, of u de 
markering werkelijk wilt wissen. Zo ja, typ [y] en de markering wordt gewist. 

5.2.12 Blokfuncties 

Deze functionaliteit maakt het u mogelijk, met tekstblokken te werken. De manier van 
werken is gebaseerd op de in de moderne PC besturingssystemen gebruikelijke praktijk: 

• U markeert een bepaald deel van uw tekst 
• Dit kan dan op een klembord worden gekopieerd (copy) of daarheen worden 

geknipt (cut) 
• Van daaruit kan de tekst dan weer op een andere plaats of zelfs in een ander 

bestand worden geplakt (paste) 
• Verder is het mogelijk een gemarkeerd bereik direct in een bestand op te slaan. 
 

Een blok kan ook gewist worden of direct in een nieuw bestand of invoerveld worden 
ingevoegd. De blokbewerkingen veroorzaken soms een vertraging van de tekstverwerker. 
De volgende paragrafen leggen het werken met blokken uit. 

5.2.12.1 Begin van het blok markeren [SPC + TRM] 

Om het begin van een blok te markeren, plaatst u de cursor op de gewenste plaats in de 
tekst en drukt u op de toetsencombinatie [SPC + TRM]. De bewerking wordt met een 
waarschuwingstoon bevestigd. Het einde van een blok hoeft niet speciaal gemerkt te 
worden. Beweegt u de cursor eenvoudig een teken naar rechts van de plaats, waar het 
einde van het blok zich moet bevinden. Terwijl u de cursor verplaatst, zult u merken, dat 
de tekst tussen het begin van het blok en de actuele cursorpositie met punt 7 en 8 
onderstreept verschijnt.  
 
Stel dat u de tekst “Dit is een test” heeft ingevoerd en dat u de woorden “Dit is” wilt 
markeren. In dat geval moet de cursor voor het uitvoeren van de blokbewerking op de 
spatie tussen de woorden “is” en “een” bevinden.  
 
Het markeren van tekstfragmenten is niet alleen in voorwaartse richting mogelijk. U kunt 
zich na het vastleggen van het begin van het blok ook in de richting van het begin van de 
tekst bewegen. Het blok eindigt dan links van de cursor. Het teken, waarop de cursor 
staat, is dus nog in het blok inbegrepen.  
 
In plaats van een blok te markeren door de cursor teken voor teken te verplaatsen, kunt u 
ook vanaf het gewenste begin van het blok naar een markering springen. Een andere 
methode om snel blokken te markeren is het gebruik van een van de hieronder uitgelegde 
zoekfuncties, als het eerste woord, dat na het blok verschijnt, bekend is. Markeer 
eenvoudig het begin van het blok door gelijktijdig op [SPC + TRM] te drukken en voer dan 
een zoekopdracht naar dit woord uit. 
 
Als u bij het markeren van een blok op [TLM] drukt, worden de onderstrepingen door punt 
7 en 8 weer verwijderd, maar het begin van het blok blijft opgeslagen. Als u het 
gemarkeerde tekstfragment nu toch wilt kopiëren of knippen, moet u de onderstreping 
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weer herstellen. Daartoe kunt u de functie “markering en cursor wisselen” gebruiken, die in 
paragraaf 5.2.12.5 is beschreven. Als u deze functie heeft geactiveerd, worden de 
onderstrepingen weer aangegeven en staat de cursor aan het begin van het blok. 
Opnieuw uitvoeren van deze functie brengt u naar het einde van het blok.  

5.2.12.2 Kopiëren  (SPC + 1 4 = braille c) 

Wanneer u zich nu aan het eind van het blok bevindt, kunt u het gemarkeerde fragment 
met [SPC + 1 4] (brailletoetsencombinatie c) naar het klembord kopiëren. Een melding van 
de tekstverwerker informeert u welk percentage van het blok al naar het klembord is 
gekopieerd. 
De functie kopiëren heeft bij gebruik in een invoerveld een andere betekenis: ze herstelt 
de standaardinstellingen. 

5.2.12.3 Knippen (SPC + 1 3 4 6 = braille x) 

U kunt een blok met [SPC + 1 3 4 6] (brailletoetsencombinatie x) uitknippen. Daarbij wordt 
het blok uit de tekst verwijderd en op het klembord gezet. Terwijl de tekstverwerker het 
tekstblok knipt, geeft hij aan, welk percentage van het blok al op het klembord geschreven 
is. 
Als u [SPC + 1 3 4 6] (brailletoetsencombinatie x) in een dialoogveld invoert, worden alle 
tekens van de actuele cursorpositie tot aan het eind van het dialoogveld gewist. 

5.2.12.4 Plakken (SPC + 1 2 3 6 = braille v) 

Met [SPC + 1 2 3 6] (brailletoetsencombinatie v) kan de tekst die zich op het klembord 
bevindt op de actuele cursorpositie in hetzelfde bestand worden ingevoegd, of u kunt een 
ander bestand openen en de tekst daarin plakken. Houd er rekening mee dat het blok 
steeds precies voor de actuele cursorpositie wordt ingevoegd. Omdat het klembord daarbij 
niet wordt gewist, kunt u een blok ook een aantal malen plakken. De tekstverwerker toont 
bij het plakken het percentage van het blok dat al geplakt is vanaf het klembord. 
 
De plakfunctie staat ook ter beschikking voor invoer in dialoogvelden. Als u bijvoorbeeld 
de titel van een hoofdstuk wilt gebruiken om een markering een naam te geven, dan kunt 
u in de tekst de titel als blok markeren en met [SPC + 1 4] (brailletoetsencombinatie c) 
naar het klembord kopiëren. Dan verplaatst u de cursor naar de positie van de gewenste 
markering, drukt op [TB + TO] en beantwoordt de dialoog, die naar de naam van de 
markering vraagt, met [SPC + 1 2 3 6] (brailletoetsencombinatie v). 
 
Zo lang het braillesysteem in bedrijf is, blijft het klembord behouden, zodat u de inhoud 
ervan meerdere keren ook in andere bestanden kunt plekken. Als het braillesysteem 
echter wordt uitgeschakeld, gaat de inhoud van het klembord verloren, want dit wordt bij 
het inschakelen van het apparaat gewist. De voor het klembord beschikbare 
geheugenruimte wordt bepaald door de nog vrije geheugenruimte van het 
bestandssysteem. 

5.2.12.5 Markering en cursor wisselen (SPC + 7 8) 

Met deze functie kunt u naar de volgende acties van uw vroegere positie terugkeren: 
• Als u naar het begin of eind van een bestand bent gesprongen. 
• Als u een tekstblok heeft gemarkeerd, om het te kopiëren of te knippen. In dat geval 

keert u terug naar het begin van het blok en kunt u blokbewerkingen uitvoeren. 
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• Als u bij het markeren van een blok op [TLM] heeft gedrukt. 
• Als u een tekstpassage van het klembord in het bestand heeft geplakt. 

 
Met deze functie wordt op uw actuele positie in de tekst een markering geplaatst en de 
cursor bevindt zich daarna weer op de positie waar hij was, voor een van de boven 
genoemde acties werd uitgevoerd. Het tekstfragment tussen de markering en de cursor is 
nu gemarkeerd. Indien gewenst, kunt u deze markering eenvoudig met [TLM] weer 
opheffen.  
 
Door deze functie opnieuw op te roepen worden de zo geplaatste markeringen en de 
cursorpositie weer gewisseld. Op die manier kunt u tussen het begin en het eind van het 
door u vestgelegde tekstblok of uw huidige en vorige cursorpositie heen en weer springen. 

5.2.12.6 Een tekstblok wissen (SPC + 1 3 4 6 7 = braille X, SPC + 1 2 = braille b) 

Als u een groter tekstblok wist, dat u niet weer ergens anders wilt plakken, kunt u dit doen 
met het commando [SPC + 1 3 4 6 7] (brailletoetsencombinatie X) zonder dat het blok 
naar het klembord wordt gekopieerd. Ook kunt u de backspace gebruiken (SPC + 1 2 = 
brailletoetsencombinatie b). Bij het wissen van de tekst wordt u, wederom met een 
percentage, geïnformeerd dat de tekst gewist wordt. 

5.2.12.7 Blokken in bestanden opslaan (SPC + 2 3 4 = braille s) 

Als u een blok gemarkeerd heeft, kunt u dit met [SPC + 2 3 4] (brailletoetsencombinatie s) 
in een bestand opslaan. Het gemarkeerde fragment wordt niet uit het actuele bestand 
gewist. Details rond het opslaan van bestanden vindt u in hoofdstuk 0.  

5.2.13 Zoeken 

U kunt in een tekstbestand op twee manieren een bepaalde tekencombinatie (“string”) 
zoeken: met toenemend zoeken (“incremental search”) of met gebufferd (“buffered 
search”) zoeken. Beide manieren kunnen in voorwaartse en achterwaartse richting worden 
uitgevoerd. Het zoeken begint steeds vanaf de cursorpositie.  

5.2.13.1 Toenemend zoeken (SPC + 1 2 4 = braille f) 

Met [SPC + 1 2 4] (brailletoetsencombinatie f) wordt het in voorwaarts richting doorzoeken 
van de tekst gestart. U beweegt zich bij het zoeken vanaf de actuele cursorpositie in de 
richting van het einde van de tekst. De melding 'I-Search: ’  verschijnt, gevolgd door de 
cursor. Terwijl u het zoekbegrip invoert, begint het zoeken al. U wordt automatisch 
geplaatst op de eerste positie waar het zoekbegrip in de tekst voorkomt. Als u met 
Backspace  een al ingevoerd teken van het zoekbegrip wist, wordt u terugverplaatst naar 
de positie waar het kortere zoekbegrip voor het eerst voorkomt. Terwijl het zoeken 
plaatsvindt, knippert het zoekbegrip. Bij de Braillino verschijnt in plaats van het 
knipperende zoekbegrip de tekst “"Searching...". Als het zoekbegrip niet te vinden is, krijgt 
u de volgende melding: 'Search failed, wrap around (Y/N)?’  (Niet gevonden, nogmaals 
zoeken?). Als u hierop met [y] antwoordt, begint dezelfde zoekopdracht opnieuw  vanaf 
het begin respectievelijk het eind van het bestand. Als het zoekbegrip wederom niet 
gevonden wordt, krijgt u weer dezelfde melding. U kunt nu [n] typen, om het zoeken te 
beëindigen. 
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Als het gewenste begrip gevonden is, drukt u op [TRM] om op die plaats in de tekst verder 
te werken. 
 
Als u vanaf het begin van de tekst wilt zoeken, verplaatst u de cursor eerst met [SPC + 1 2 
3] naar het begin van de tekst. Door opnieuw op [SPC + 1 2 4] (brailletoetsencombinatie f) 
te drukken, wordt de zoekopdracht herhaald, waarbij het eerder gebruikte zoekbegrip al 
ingevoerd is. Ook wanneer u zich bevindt op de eerst gevonden tekstplaats, kunt u 
dezelfde zoekopdracht herhalen door opnieuw te drukken op [SPC + 1 2 4] 
(brailletoetsencombinatie f), zolang u niet op de [TLM]-toets hebt gedrukt. Dit geldt echter 
alleen voor de huidige bewerkingsactiviteit. Als de tekstverwerker wordt afgesloten of als 
uw braillesysteem wordt uitgeschakeld, wordt het zoekbegrip gewist. 
 
Iedere zoekopdracht kan tijdens de invoer van het zoekbegrip op tijdens het zoeken zelf 
met een druk op de [TLM]-toets worden afgebroken. Iedere gevonden tekstplaats wordt 
met een waarschuwingstoon verlaten en de cursor wordt een teken na de gevonden 
tekstplaats gepositioneerd. U kunt bij het zoeken onderscheid maken tussen hoofdletters 
en kleine letters, als u de betreffende instelling maakt in het instellingenmenu van de 
tekstverwerker. Leest u daartoe ook de aanwijzingen in het betreffende hoofdstuk. 

5.2.13.2 Gebufferd zoeken 

Gebufferd zoeken betekent, dat u het hele zoekbegrip invoert en dat het zoekproces pas 
begint, wanneer u op de [TRM]-toets drukt. Om een gebufferde zoek te starten, geeft u het 
commando voor een toenemende zoekopdracht [SPC + 1 2 4] (brailletoetsencombinatie f) 
gevolgd door [TRM]. De melding 'Search:’ verschijnt. Voer nu de te zoeken tekst in. Het 
zoekproces wordt uitgevoerd als u nogmaals op [TRM] drukt. 
 
Om het onderscheid tussen groeiend en gebufferd zoeken duidelijk te maken, geeft het 
braillesysteem bij de invoer van het zoekbegrip 'Search:’ weer. De toenemende 
zoekopdracht wordt door een vooraan geplaatste “I”, het zoeken in achterwaartse richting 
door een vooraan geplaatste “R” gekenmerkt. Als u de toenemende zoekopdracht in 
achterwaartse richting gebruikt, wordt u door de volgende melding gevraagd om invoer 
van het zoekbegrip: 'I-Search back: ’. 
 
Als de door u gezochte tekst gevonden is, staat de cursor op het eerste teken van het 
zoekbegrip en kunt u daar direct verder werken, zonder, zoals bij de toenemende 
zoekopdracht nodig is, eerst op de [TRM]-toets te hoeven drukken. Om verder te zoeken, 
positioneert u de cursor rechts van het zojuist gevonden zoekbegrip en activeert u, zoals 
hierboven beschreven, de gebufferde zoekopdracht. 

5.2.13.3 Achterwaarts zoeken (SPC + 1 2 4 7 = braille F) 

met [SPC + 1 2 4 7] (brailletoetsencombinatie F) kan de tekst in a achterwaartse richting 
tot aan het begin van de tekst worden doorzocht. Het proces verloopt net zoals het 
voorwaarts zoeken. Als de gezochte tekst gevonden is, bevindt de cursor zich op het 
eerste teken van de gezochte tekst. U kunt bij beide zoekmethodes de richting ook tijdens 
het zoeken veranderen, als u nadat u op een zoekbegrip bent geplaatst de betreffende 
opdracht geeft. 
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5.2.14 Vervangen (SPC + 1 2 3 5 = braille r) 

Als u een zoekbegrip (bepaalde tekenvolgorde) wilt vervangen, voert u [SPC+1235] 
(brailletoetsencombinatie r) in. Net als bij het gebufferd zoeken, wordt eerst naar de 
gezochte tekstplaats gevraagd. Er verschijnt: 'Replace:’ (vervangen) op uw 
braillesysteem. Voert u hier de te zoeken zoekbegrip in. Met [Enter: wordt de invoer van 
het zoekbegrip beëindigd en verschijnt de melding: 'Replace X with:’. (vervang X door:). 
X staat hier voor het ingevoerde zoekbegrip. Voer nu de tekst in, waardoor de gezochte 
tekst vervangen moet worden. Met [TRM] wordt net als bij het zoeken het vervangen 
gestart. Zo gauw het zoekbegrip op de eerste plaats in de tekst waar het voorkomt wordt 
gevonden, bevindt u zich op die plaats in de tekst. U heeft nu de volgende mogelijkheden: 

• Voer [y] in, om het zoekbegrip door de vervangende tekst te vervangen. 
• Als u [n] antwoordt, komt u bij de volgende plaats waar het zoekbegrip voorkomt 

terecht, zonder dat de eerder gevonden tekst wordt vervangen. 
• Als u [g] invoert voor globaal (=alles) vervangen, dan worden de gevonden en alle 

gelijkluidende zoekbegrippen zonder vraag om bevestiging automatisch vervangen. 
Ondertussen verschijnt de melding 'Replacing, please wait...’ (Bezig met 
vervangen, dit kan einige minuten duren^).  Nadat de tekstverwerker het einde van 
het bestand heeft bereikt, wordt aangegeven, hoeveel tekstplaatsen werden 
vervangen: 'Replaced n occurrences’  ’  (n items vervangen), waarbij n staat voor 
het aantal van de doorgevoerde vervangingen. 

Bij het vervangen speelt de instelling van de optie ‘exact vinden’ (zie hoofdstuk 5.2.22.6) 
geen rol. De te vervangen begrippen moeten precies zo worden ingevoerd, als ze in de 
tekst geschreven zijn. Vervangen is alleen in voorwaartse richting vanaf de cursorpositie 
naar het einde van de tekst mogelijk. 

5.2.15 Meerdere bestanden openen 

In de tekstverwerker kunnen meerdere bestanden gelijktijdig geopend zijn. Om een 
bestand uit de tekstverwerker te openen staan twee methoden ter beschikking: 

1. zonder overschrijvingsbescherming: het bestand kan na het openen worden 
bewerkt 

2. in de leesmodus: het bestand is tegen overschrijven beveiligd en kan niet worden 
veranderd. 

 
De volgende methoden dienen om bestanden vanuit de tekstverwerker te openen: 

1. Met [SPC + 1 3 5] (brailletoetsencombinatie o) wordt een bestand geopend, dat kan 
worden bewerkt. Het braillesysteem meldt dan: 'Open file:’ (open bestand) 

 U kunt ook een bestand met [SPC + 1 3 5 7] (brailletoetsencombinatie O) in de 
leesmodus openen, dat dan niet kan worden veranderd. Dit wordt aangegeven door 
de dialoog 'View file: ’  (bestand bekijken).  

2. Voer in de dialoog de naam van het te openen bestand in. De bestandsnaam moet 
exact worden ingevoerd, zoals hij op het braillesysteem is opgeslagen, omdat het 
bestand anders niet gevonden en geopend kan worden. 

3. Door op [TRM] te drukken, wordt het bestand geopend.  
 
Nu zijn er meerdere mogelijkheden: 

• Als de bestandsnaam nog niet bestaat en u het bestand in de 
tekstverwerkingsmodus opent, dan neemt de tekstverwerker aan, dat u een 
nieuw bestand onder de ingevoerde naam wilt maken. 
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• Als u een niet bestaand bestand in de leesmodus probeert te openen, krijgt u de 
melding 'File x not found’, waarbij x de ingevoerde bestandsnaam is. 

• Als u een reeds geopend bestand opent, wisselt de tekstverwerker naar dit 
bestand, in plaats van het opnieuw te laden. 

5.2.16 Switchen tussen geopende bestanden (SPC + 5 6 8 of SPC + 2 3 7) 

Als meerdere bestanden open zijn, kunt u met [SPC + 5 6 8] of {Alt+Tab} switchen tussen 
de geopende bestanden. Stel dat u drie bestanden in de volgende volgorde heeft 
geopend: eerst “a.txt”, dan “b.txt” en dan “c.txt”.  U leest op dit moment “c.txt”. Als u nu 
[SPC + 5 6 8] activeert, wisselt u naar “b.txt“. De melding 'Current file:’ (actueel bestand), 
gevolgd door de bestandsnaam, wijst u op de naam van het bestand, waar u naar 
geswitched bent. Als u nu wederom [SPC + 5 6 8] activeert, bevindt u zich aansluitend in 
“a.txt”, bij de volgende keer weer in “c.txt”, enzovoort. Om in het gekozen bestand te 
kunnen werken of lezen, moet u op de [TRM]-toets drukken. 
Met [SPC + 2 3 7] en {Alt+Shift+Tab} kunt u in omgekeerde volgorde tussen de bestanden 
wisselen. Dit is ook mogelijk na het sluiten van een bestand, wanneer de melding "Current 
file:" verschijnt. 
 
NB: een bestand kan alleen naar de PC worden overgedragen, als het niet in de 
tekstverwerker geopend is. Het bestand moet voor de overdracht eerst gesloten of 
opgeslagen worden. 

5.2.17 De tekstverwerker suspenderen (SPC + 1 2 3 4 5 6) 

U kunt de tekstverwerker met [SPC + 1 2 3 4 5 6] tijdelijk uit zetten, bijvoorbeeld om menu-
instellingen te veranderen, de oplaadbare batterijstatus of andere toestanden te checken, 
of een bestand te wissen. Als u de tekstverwerker uitzet, bevindt u zich automatisch in het 
hoofdmenu, waar u alle menufuncties ter beschikking staan. U kunt zelfs omschakelen 
naar de PC modus. Op de eerste plaatsen van de brailleleesregel ziet u het symbool ‘-E-‘. 
Dit moet u eraan herinneren, dat de tekstverwerker nog geopend is. Het is zeker irritant, 
dat ieder menu-item pas na dit symbool wordt weergegeven, maar dat is precies de 
bedoeling. Het zou zeer ergerlijk voor u zijn, als u per ongeluk uw data verliest, omdat u 
vergeten heeft, dat de tekstverwerker nog open staat en uw bestanden niet opgeslagen 
zijn en u het braillesysteem uitzet. 
 
Om terug te keren naar de tekstverwerker, voert u nogmaals [SPC + 1 2 3 4 5 6] in.  
Hierbij moet echter wel opgemerkt worden, dat u alleen vanuit het hoofdmenu in de 
tekstverwerker kunt terugkeren.  
 
!!!WAARSCHUWING!!! 
Uw braillesysteem mag nooit uitgeschakeld worden, wanneer de tekstverwerker open 
staat of tijdelijk is onderbroeken. Anders verliest u niet alleen de ingevoerde en nog niet 
opgeslagen data, maar er kunnen op deze manier ook ernstige fouten in het 
bestandssysteem worden veroorzaakt. In het ergste geval zouden zelfs alle bestanden die 
zich in het Flashgeheugen bevinden verloren kunnen gaan. Ook mag met open of 
gesuspendeerde tekstverwerker geen overdracht van gegevens plaats vinden. De 
tekstverwerker gebruikt in actieve of gesuspendeerde toestand een geheugenbereik, dat 
bij actieve overdracht van gegevens nodig is voor de verwerking van de gegevens. Ook 
voert de overdracht van bepaalde bestanden tot herstarten van het braillesysteem. 
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Geopende bestanden kunnen dan niet worden opgeslagen en alle veranderingen gaan 
verloren. 

5.2.18 Bestanden opslaan (SPC + 2 3 4 = braille s) 

Om een bestand op te slaan zonder het te verlaten, voert u [SPC + 2 3 4] 
(brailletoetsencombinatie s) in. Er verschijnt dan: 'Save file: ’  (bestand opslaan), gevolgd 
door de bestandsnaam. Als u het bestand in de tekstverwerker heeft geladen, is dit de 
naam van het geladen bestand. Heeft u het bestand dat u wilt opslaan nieuw aangemaakt, 
dan verschijnt hier een vooringestelde bestandsnaam. Als u nu op [TRM] drukt, wordt het 
bestand opgeslagen. U heeft echter ook de mogelijkheid om de vooraf ingestelde 
bestandsnaam gedeeltelijk of geheel te overschrijven, om het bestand onder een ander 
naam op te slaan. Als u dat doet, moet u rekening houden met het volgende: 

• Alle op het opslaan volgende veranderingen gelden voor het bestand, waarvan u de 
naam bij het opslaan hebt aangegeven. Een bestand moet na het opslaan opnieuw 
geladen worden. Zodra u dus een bestand “Text1.txt” onder de naam “Text2.txt” 
opslaat, werkt u na het opslaan verder in “Text2.txt”. Als u alleen maar een 
bepaalde toestand van het bestand zeker wilt stellen, moet u te werk gaan zoals 
hieronder beschreven. 

• Als u de naam van het bestand onveranderd laat, of een naam geeft, die niet 
bestaat, dan wordt het bestand na een druk op [TRM] zonder vraag om bevestiging 
opgeslagen. 

• Vult u de naam van een bestand in, dat al bestaat, dan krijgt u de volgende 
wedervraag: 'File x exists, overwrite (Y/N)?’ (Bestand x bestaat al. Overschrijven? 
(ja/nee)?). U kunt nu door op [y] te drukken, gevolgd door [TRM] instemmen met 
het overschrijven, of met [n] gevolgd door [TRM] of door [TLM] annuleren. 

Let op: Als u een selectie heeft gemarkeerd, geldt de opslagfunctie niet voor het gehele 
bestand, maar alleen voor de gemarkeerde selectie. U herkent dit aan de dialoog: 'Save 
block to file:’  (het blok als bestand opslaan), gevolgd door de bestandsnaam. 
 
Als u, zoals hierboven al opgemerkt, alleen een bepaalde versie van uw werk onder een 
andere naam wilt opslaan, doet u het volgende: 

1. U gaat met [SPC + 1 2 3] naar het begin van het bestand 
2. U markeert met [SPC + TRM] het begin van het blok 
3. U gaat met [SPC + 4 5 6] naar het eind van het bestand 
4. U activeert met [SPC + 2 3 4] (brailletoetsencombinatie s) de functie opslaan 
5. U voert de naam in, waaronder u deze versie wilt opslaan  
6. U drukt op [TRM]. Het bestand wordt opgeslagen. Hierna wordt het bestand niet 

opnieuw geladen. 
 
Zodra u de blokmarkering door een druk op [TLM] opheft en de functie opslaan activeert, 
verschijnt de in het begin van dit hoofdstuk beschreven dialoog en de bewerking opslaan 
heeft weer betrekking op het gehele bestand. 
Bij het opslaan en sluiten van een bestand worden ook de geplaatste markeringen en de 
actuele cursorpositie vastgehouden. Als een bestand nu naar de PC wordt overgedragen, 
daar veranderd wordt en weer naar het braillesysteem wordt teruggezet, dan hebben de 
geplaatste markeringen en opgeslagen cursorpositie geen geldigheid meer. Aanvullend op 
geplaatste markeringen en actuele cursorpositie wordt bij het opslaan van het bestand ook 
de grootte van dat moment genoteerd. Bij het opnieuw openen van het bestand wordt 
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gecontroleerd, of de grootte ervan overeenkomt met de grootte van de laatste keer dat het 
werd opgeslagen. Als dat het geval is, worden markering- en cursorpositie geladen. Als de 
actuele grootte niet meer overeenstemt met de grootte die was genoteerd, dan neemt de 
tekstverwerker aan, dat het bestand intussen op de PC is bewerkt, of dat het om een 
bestand gaat met dezelfde naam maar met andere inhoud. In dit geval wordt de cursor bij 
het openen aan het begin van het bestand geplaatst en worden de in dit bestand 
opgeslagen markeringen weggegooid. 

5.2.19 Een bestand afsluiten en de tekstverwerker verlaten (SPC + 1 5 = braille e) 

Voer [SPC + 1 5] (brailletoetsencombinatie e) in, om het actuele bestand op te slaan en 
dan te sluiten.  
Werd het bestand veranderd, dan vraagt de tekstverwerker u: 'Save changes (Y/N)?’ 
(Wijzigingen opslaan (ja/nee)?). 

• „n“: het bestand wordt gesloten en worden wijzigingen niet opgeslagen. 
• „y“: als het bestand al een naam had, wordt het onder die naam opgeslagen en 

gesloten. Als het om een nieuw bestand gaat, dat nog geen naam had, dan stelt de 
tekstverwerker – afhankelijk van uw braillesysteem – een naam voor. Deze naam 
kunt u veranderen of accepteren. 

Let op:  
1. De tekstverwerker is dan pas afgesloten als alle geopende bestanden gesloten zijn.  
2. Voor u uw braillesysteem uitschakelt, moeten alle in de tekstverwerker geopende 

bestanden opgeslagen en afgesloten worden. Als u het apparaat uitschakelt terwijl 
er nog bestanden geopend zijn, kan dit leiden tot verlies van gegevens en tot 
beschadiging van bestanden. Lees alstublieft in dit verband ook de aanwijzingen in 
hoofdstuk 5.2.17.  

5.2.20 PC-modus vanuit de tekstverwerker activeren (SPC + 1 2 3 4 = braille p) 

Met [SPC + 1 2 3 4] (brailletoetsencombinatie p) kunt u direct vanuit de tekstverwerker de 
PC modus activeren. Stel dat u uw braillesysteem aan uw computer heeft aangesloten en 
dat u net in de interne tekstverwerker naar een adres zoekt. Precies nu informeert uw PC 
door een akoestische waarschuwingstoon, dat een e-mail is gearriveerd. Omdat u een 
belangrijke e-mail verwacht, wilt u nu snel in uw postvak kijken. Dit kunt u doen, door met 
[SPC + 1 2 3 4] (brailletoetsencombinatie p) in de PC modus om te schakelen en uw PC te 
bedienen. De tekstverwerker wordt gesuspendeerd (tijdelijk onderbroken) en de 
brailleleesregel staat de screenreader ter beschikking. Nu kunt u uw postvak openen, uw 
e-mail lezen en andere taken uitvoeren. 
Met [SPC + 1 3 4] (brailletoetsencombinatie m) schakelt u weer terug naar de 
tekstverwerker. [SPC + 1 3 4] (brailletoetsencombinatie m) moet daarvoor wat langer 
(ongeveer een halve seconde) ingedrukt gehouden worden. 
 
!!!WAARSCHUWING!!! 
Voor het uitschakelen van het braillesysteem moet de tekstverwerker afgesloten worden 
en moeten gewijzigde bestanden opgeslagen zijn. Daarom moet u voor het uitschakelen 
van het braillesysteem steeds met [SPC + 1 3 4] (brailletoetsencombinatie m) in de interne 
modus terugkeren, om de toestand van de tekstverwerker vast te stellen.  
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5.2.21 Helpfunctie (SPC + 1 2 5 = Braille h) 

Door [SPC + 1 2 5] (brailletoetsencombinatie h) zoekt de tekstverwerker naar een bestand 
met de naam “HELP.HSF“ en opent dit in de leesmodus. Dit bestand bevat de 
gebruikershandleiding. Met behulp van zoeken (“toenemend” of “gebufferd”) kunt u daarin  
zoeken naar oplossingen voor problemen, aanwijzingen, of toewijzingen van toetsen. Het 
is niet mogelijk om direct naar hoofdstukken te springen. U kunt het gezochte hoofdstuk 
echter snel vinden, als u naar het begin van het bestand gaat, de inhoudsopgave leest en 
dan van daaruit met gebruik van het hoofdstuknummer met gebufferd of toenemend 
zoeken naar het hoofdstuk zoekt. 
 
Let op: 
Het helpbestand wordt in de leesmodus geopend, om per ongeluk overschrijven van 
belangrijke informatie te verhinderen. Daarom is het niet mogelijk, eigen notities in dit 
bestand te maken. 

5.2.22 Instellingenmenu voor de tekstverwerker (SPC + 1 3 6 = braille u) 

De tekstverwerker heeft een instellingenmenu dat kan worden opgeroepen met [SPC + 1 3 
6] (brailletoetsencombinatie u) en waarin u de functies van de tekstverwerker volgens uw 
eisen en gewoontes kunt instellen. Een aantal van deze instellingen zijn algemeen 
(“global”), dat wil zeggen dat de gekozen instelling voor alle bestanden geldt. Andere 
daarentegen zijn individueel voor ieder bestand apart instelbaar. Deze individuele 
instellingsparameters worden, als de bestanden correct zijn opgeslagen, voor tot en met 
20 verschillende bestanden mee opgeslagen. Als u een bestand bewerkt, waarvan de 
parameter instellingen nog niet opgeslagen waren, worden op dit bestand de standaard 
instellingen van het instellingenmenu toegepast. Voor de eerste keer opslaan van een 
nieuw bestand moet u de waarden die u nodig heeft instellen. Welke van de aparte 
instellingen globaal of bestandsspecifiek zijn, wordt aangegeven in de beschrijving van de 
aparte parameters.  
Het instellingenmenu bevat een lijst met parameters. U kunt door omhoog en omlaag 
bewegen van de cursor met [SPC + 1] respectievelijk [SPC + 4] in de lijst navereren.  Door 
op de [TRM]-toets te drukken kan de gewenste parameter gekozen worden. U kunt ook de 
naam van de parameter, die u wilt veranderen, invoeren en dan met [TRM] bevestigen. 
 
Als een bepaalde parameter met een van beide methodes is gekozen, verschijnt een lijst 
van mogelijke instellingen, waarin u naar boven en naar beneden kunt navigeren, om bij 
de gewenste waarde te komen. De betreffende waarde wordt door een druk op de [TRM]-
toets ingesteld en u keert aansluitend weer terug naar de lijst met parameters. In plaats 
van de lijst met instellingen kan ook een invoerveld voor numerieke waarden of tekst 
verschijnen. Dit wordt eveneens met [TRM] bevestigd. Met [TLM] kunt u zonder 
veranderingen terugkeren naar de lijst met parameters. 
Om de vooraf ingestelde standaardwaarde van een parameter te herstellen, kunt u [SPC + 
1 4] (brailletoetsencombinatie c) invoeren. Bij parameters, die net geactiveerd zijn, herstelt 
[SPC + 1 4] (brailletoetsencombinatie c) de eerdere instelling. 
 
In de volgende paragrafen worden de aparte menu items van het instellingenmenu 
beschreven. 
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5.2.22.1 Scrollen (algemeen) 

Deze waarde bepaalt, met hoeveel tekens de weergave verschoven wordt, als de cursor 
zich buiten de actueel weergegeven tekst begeeft. Het toelaatbare waardebereik voor 
deze parameter is 0 tot en met het aantal van de aanwezige braille elementen. Afhankelijk 
van uw braillesysteem kunnen dat er 20, 40 of 80 zijn. Standaard is driekwart van de 
aanwezige braille elementen ingesteld. Als u hier een waarde invoert, die buiten het 
geldige bereik ligt, krijgt u een foutmelding. 
 
Met deze instelling kunt u verschillende effecten bereiken. U kunt bijvoorbeeld 1 invoeren, 
dan verschuift de weergave met ieder teken, dat u boven deze waarde invoert. Of u kunt 
de maximale waarde (20, 40 of 80) invoeren, dan gedraagt het braillesysteem zich zoals 
bij de oudere versie van de braillesysteem software: de regel wordt dan in zijn geheel 
opnieuw opgebouwd. Heeft u zich naar rechts voorbij de weergave bewogen, dan 
verschijnt de cursor op de eerste braillemodule. Heeft u de cursor naar links voorbij de 
tekst bewogen, dan verschijnt hij op de laatste plaats. 

5.2.22.2 Dialoog tijd (algemeen) 

Deze waarde legt het aantal seconden vast, die u in een tekstverwerkingsdialoog kunt 
verblijven, zonder iets in te voeren. Als de vastgelegde tijdbegrenzing zonder invoer 
verloopt, wordt de dialoog verlaten, zonder dat veranderingen zijn gemaakt of functies zijn 
uitgevoerd. Hier zijn instellingen van 0 tot 999 geldig, met een voorinstelling van 100 
seconden. 
 
Tip: het is niet aan te bevelen om deze waarde kleiner dan 10 in te stellen, omdat in dat 
geval de dialoog onmiddellijk verlaten wordt, nadat hij geopend is, zonder dat u 
gelegenheid heeft om te reageren of een antwoord in te voeren. 
 
Voor het instellingenmenu heeft deze functie geen toepassing. Dit zou ook niet wenselijk 
zijn, omdat u eventueel geen veranderingen meer zou kunnen doorvoeren. U moet hier 
dus per se [TLM] gebruiken om het te verlaten. 

5.2.22.3 Waarschuwingstijd (algemeen)  

Dit menu item bepaalt het aantal seconden, gedurende welke een melding wordt 
weergegeven. U kunt een melding echter ook op ieder moment door op [TLM] te drukken 
verlaten. Als u gedurende de weergave van een melding op een andere toets drukt, 
springt de tijdsinstelling terug en heeft u meer tijd om de melding te lezen. Geldige 
waarden voor deze parameter zijn 0 tot 999; de standaardinstelling is 30. 
 
Tip: 
Het is hier niet aan te bevelen, waarden kleiner dan 10 in te stellen, omdat de melding dan 
eventueel niet lang genoeg wordt weergegeven. 

5.2.22.4 Uitkomstpositie [r] of [e] 

Deze optie betreft de zakrekenmachine van uw braillesysteem. Zowel voor de 
zakrekenmachine zelf, als ook voor de zakrekenmachinefunctie in de tekstverwerker, kan 
de positie van de uitkomst van de berekening apart worden ingesteld. De letter [r] staat 
hierbij voor de instelling in de zakrekenmachine en [e] voor de instelling in de 
tekstverwerker (editor).  
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De instelmogelijkheden zijn hier: 
• Voor: de uitkomst wordt voor de rekenkundige bewerking weergegeven, 

bijvoorbeeld: 5 = 2+3. Dit is de standaardinstelling in de zakrekenmachine. 
• Na: de uitkomst wordt na de rekenkundige bewerking weergegeven, bijvoorbeeld:  

2+3 = 5. Dit is de standaardinstelling in de tekstverwerker. 

5.2.22.5 Berekening bewaren [r] of [e] 

Deze optie betreft de zakrekenmachine van uw braillesysteem. Zowel voor de 
zakrekenmachine zelf, als ook voor de zakrekenmachinefunctie in de tekstverwerker, kan  
ingesteld worden, of de ingevoerde berekening samen met de uitkomst moet worden 
weergegeven of niet. De letter [r] staat hierbij voor de instelling in de zakrekenmachine en 
[e] voor de instelling in de tekstverwerker (editor).  
De instelmogelijkheden zijn hier: 

• Ja: de gehele berekening wordt weergegeven, bijvoorbeeld 5 = 2+3, waarbij 
rekening wordt gehouden met  de instelling voor de uitkomstpositie. Dit is de 
standaardinstelling in de zakrekenmachine. 

• Nee: alleen de uitkomst wordt weergegeven, bijvoorbeeld 5. Hierbij wordt geen 
rekening gehouden met  de instelling voor de uitkomstpositie.  

5.2.22.6 Exakt zoeken (algemeen) 

Deze parameter legt vast, hoe exact een zoekbegrip bij een zoekproces (niet bij 
vervangen) gezocht moet worden. Er zijn twee mogelijkheden: 

1. Als u “Exact zoeken” op “ja” instelt, moet u bij de invoer van de tekens precies zo 
met hoofd- en kleine letters invoeren, als zij in de tekst staat. Als u bijvoorbeeld het 
woord “tafel” met hoofdletters invoert, wordt het woord “tafel” dat met kleine letters 
is geschreven, niet gevonden.  

2. Als u deze parameter op “nee” instelt, worden woorden met hoofdletters ook 
gevonden, als u alleen kleine letters heeft ingevoerd. 

 
Let op: als de optie ‘exact zoeken’ op ‘nee’ staat en als uw zoekbegrip umlauts en andere 
bijzondere leestekens bevat, dan vindt de tekstverwerker de groot, respectievelijk klein 
geschreven tegenhanger van een ingevoerd teken alleen, als u de standaard karakterset 
geactiveerd heeft. De standaard karakterset is “ANSI Latin1”. Als u niet met de standaard 
karakterset werkt, wordt de umlaut alleen in de ingevoerde variant (hoofd- of kleine letter) 
gevonden. Standaard is deze optie op “nee” ingesteld.  

5.2.22.7 Marge actie (algemeen) 

U kunt tussen drie verschillende acties kiezen wanneer de rand rechts in de 
tekstverwerker wordt bereikt: 
„None": (geen) : geen actie. 
„Bell": (bel) : geeft een pieptoon, afhankelijk van de instellingen voor 
waarschuwingssignalen. 
„Wrap": (inpakken) zoekt het begin van het woord in wording en neemt dit op in een 
nieuwe regel. Gelijktijdig wordt een waarschuwingstoon gegeven. Standaard is de marge 
actie ingesteld op “geen”. 
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5.2.22.8 Rechter marge (algemeen)  

Om de invoer van teksten te vergemakkelijken, kunt u een marge rechts specificeren. U 
kunt een waarde kiezen tussen 0 en 32767. Standaard is 75 ingesteld. Met de optie “rand 
actie” (“margin action”) wordt ingesteld, hoe de tekstverwerker zich moet gedragen, als de 
rechter rand bereikt wordt. 

5.2.22.9 Woord naar volgende regel (algemeen) (“word wrap”) 

Bij de instelling van deze parameter kunt u kiezen tussen ‘ja’ en ‘nee’. ‘Ja’ betekent dat 
een woord dat niet meer helemaal op de leesregel past, onderdrukt wordt, als de cursor 
zich niet in de op dat moment weergegeven regel bevindt. Bevindt de cursor zich echter 
wel op de op dat moment weergegeven regel, dan wordt het woord eerst gedeeltelijk, en 
bij het verder bladeren met de leestoetsen nogmaals in zijn geheel weergegeven. 
Bij niet actief woord naar volgende regel (word wrap) (instelling ‘nee’), worden de tekens 
van het woord weergegeven, die nog op de leesregel passen. Standaard is het woord 
inpakken op ‘ja’ ingesteld. 
 
Tip: 
De functie ‘woord naar volgende regel’ heeft alleen betrekking op het lezen van tekst en is 
bij de invoer van tekst niet actief. 

5.2.22.10 Tabmodus algemeen 

Deze instelling legt vast, welke tekens door de tekstverwerker worden ingevoegd, als u 
een tab invoert. U kunt kiezen uit twee modi: 

• "Tabs (\\t)]: Bij voorkeur worden tabulatortekens gebruikt. Dit is afhankelijk van de 
instelling van ’Tabstops’  (zie de volgende paragraaf). Deze instelling is vooral 
nuttig als u uw bestanden zo compact mogelijk wilt houden.  

• “Blanks: voor iedere tab wordt het aantal spaties ingevoerd dat is ingesteld onder 
’Tabbreedte’. Deze instelling is nuttig, wanneer u er zeker van wilt zijn, dat een 
bestand na overdracht naar de PC in de PC tekstverwerker precies zo wordt 
vormgegeven als in het braillesysteem. Een nadeel is, dat een tab niet met een 
toetsdruk kan worden gewist. Alle voor de tab benodigde spaties moeten worden 
verwijderd. 

 
Op de brailleleesregel worden tabs altijd door een aantal spaties weergegeven.  

5.2.22.11 Tabstops (algemeen)  

Hier kunnen waarden van 0 tot en met het maximale aantal braille-elementen (20, 40, of 
80) op uw braillesysteem worden ingevoerd. Als u 0 instelt, wordt voor iedere tab 
onafhankelijk van de positie in de tekst ofwel een tab ofwel het onder ’Tabbreedte’ (zie 
hieronder) aangegeven aantal spaties ingevoegd. Een waarde groter dan 0 leidt ertoe, dat 
de actuele regel zo met de tab en/of met spaties wordt opgevuld, dat alle n spaties 
(bijvoorbeeld 5 spaties) een tabstop krijgen (bijvoorbeeld dus iedere vijfde positie). 
 
Een voorbeeld moet dit verduidelijken: 
Als u ’Tabstops’  op 5 heeft ingesteld en met de cursor in kolom 1 staat, dan bevindt de 
cursor zich na het invoeren van een tab in kolom 6. Na invoeren van nog een tab bevindt u 
zich in kolom 11, enzovoort. Als u hier nu een woord met 7 letters invoert en daarna, dus 
vanaf positie 18, weer een tabteken invoert, dan bevindt de cursor zich in kolom 22. 
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5.2.22.12 Tabbreedte (algemeen) 

Deze waarde bepaalt het aantal spaties, waarmee een tab op de brailleleesregel wordt 
weergegeven. Verder wordt vastgelegd, door hoeveel spaties een ingevoerde tab bij een 
bepaalde instelling van de optie ’Tabmodus’ wordt vervangen. Geldige instellingen voor 
deze parameter lopen van 1 tot het maximale aantal braille-elementen op uw 
braillesysteem (20, 40 of 80). De instelling van dit menu item betreft alle tabs van het 
onderhavige bestand. U kunt dus niet in hetzelfde bestand tabs van 4 tekens op de ene 
plaats instellen en tabs van 32 tekens op een andere plaats. Als u een bestand voor het 
eerst opent of nieuw maakt, geldt de standaardwaarde van 4 tekens. 
 
Tip: 
Bij het overzetten naar de PC worden tabs niet door de voor het bestand ingestelde aantal 
spaties vervangen, maar als tabtekens overgezet. Wanneer u het naar de PC overgezette 
bestand dan met de tekstverwerker opent, kunnen tabulatortekens verschillend behandeld 
worden. Veel tekstverwerkers gebruiken voor de omzetting van tabtekens in spaties een 
veelvoud van 2 (bijvoorbeeld 4 of 8) spaties. Andere geven tabs zonder omzetting weer of 
bieden keuzemogelijkheden. Raadpleeg hieromtrent alstublieft het handboek van uw 
tekstverwerker. 

5.2.22.13 Regeleinde (bestandsspecifiek)  

Hier kunt u een van drie mogelijkheden kiezen met betrekking tot de weergave van het 
regeleinde, wanneer u het bestand in het Flash-geheugen opslaat. Er zijn de volgende 
mogelijkheden: 

• Terugloop met verplaatsing naar volgende regel, [CRLF (\\r\\n, ^M^J)], gebruikt 
onder DOS en Windows. 

• Alleen terugloop, [CR (\\r, ^M)], gebruikt onder Macintosh-besturingssystemen. 
• Alleen verplaatsing naar volgende regel [LF (\\n, ^J], gebruikt onder Unix-

bedrijfssystemen. 
 
Deze instelling wordt bij de naar het braillesysteem overgezette bestanden aan het 
bestand ontleend en kan niet worden veranderd. U kunt deze waarde bij nieuwe 
bestanden echter zelf bepalen. 

5.2.22.14 Invoegcursor  (algemeen) 

Hier kunt u de vorm van de cursor bepalen, die hij in de invoegmodus moet hebben, 
waarmee tegelijkertijd ook de vorm van de overschrijf-cursor wordt bepaald, omdat de 
overschrijf-cursor altijd de tegengestelde vorm van de invoeg-cursor aanneemt. U kunt 
kiezen uit twee cursorvormen: een’Onderstreping’  (‘Underline’) of een’Blok’. Beide zijn 
knipperende cursors en dat kan niet anders worden ingesteld.   

5.2.22.15 Bewerkingsmodus (bestandsspecifiek)  

Hier wordt een van de volgende drie modi gekozen: 
• „Invoegen“: (insert): tekstinvoer wordt op de cursorpositie ingevoegd en er worden 

geen bestaande tekens in het bestand gewist. 
• „Overschrijven“: (overwrite) de op de cursorpositie bestaande tekens worden door 

ingevoerde tekens overschreven. 
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• [Alleen Lezen“: (read only) het bestand kan niet worden veranderd. Acties, die het 
bestand veranderen, wekken pieptonen op, voor zover deze in het optiemenu van 
het braillesysteem zijn geactiveerd.  

 
U kunt niet uit de leesmodus terugschakelen, als u die heeft ingesteld voor een bestand. 
Als u bij een bestand de leesmodus wilt uitschakelen, dan moet u het bestand verlaten en 
dan weer openen – ofwel vanuit de tekstverwerker ofwel vanuit de bestandslijst. 
Daarna kunt u de tekstverwerkermodus in het instellingenmenu opnieuw instellen. Met 
[SPC + 2 4) (brailletoetsencombinatie i) kunt u alleen tussen invoeg- en overschrijfmodus 
wisselen. 

5.2.22.16 Leessnelheid  (algemeen)) 

Hier kan de snelheid voor de automatische leesmodus worden ingesteld. U kunt een 
waarde van 1 tot 10 kiezen, waarbij 10 het langzaamste tempo aangeeft. De standaard 
ingestelde waarde is 5. 

5.2.22.17 Opgeslagen positie (bestandsspecifiek) 

Omdat bij de automatische leesmodus de cursor niet wordt meegenomen, kunt u bij deze 
optie beslissen, waar de cursor bij het verlaten van het bestand moet worden opgeslagen. 
Er zijn 2 mogelijkheden: 

• „Cursor": dit is de standaard waarde. De positie van de cursor wordt gemerkt en bij 
het opnieuw openen van het bestand bevindt de cursor zich op dezelfde plaats. 

• „Display": de cursor wordt op de plaats in de tekst gezet, waar zich de weergave de 
laatste keer bevond. 

5.2.22.18 Weergavemodus (bestandsspecifiek) 

Hier kunt u een van onderstaande weergaven kiezen: 
• „Alleen Tekst“: (text only) : speciale tekens worden door een punt, control tekens 

door ^ met de bijbehorende letter (bijvoorbeeld ^d voor return). 
• „Speciaal“: (special) : speciale tekens worden hexadecimaal weergegeven 

(bijvoorbeeld 0xfd voor 253). 
• „Normaal“:(normal) : alle tekens worden weergegeven volgens de actueel actieve  

karakterset.  
De standaard instelling voor deze parameter is ’Normal’. 

5.2.22.19 Stapgrootte (Step Size) (algemeen)  

Deze parameter bepaalt, met hoeveel tekens de weergave verschuift, als de leestoets 
wordt gebruikt. Geldige waarden zijn 1 tot en met het maximale aantal braille elementen 
op uw braillesysteem (20, 40 of 80). De standaard waarde is de hoogst mogelijke. Houdt u 
er rekening mee, dat ook „Woord naar volgende regel“ (woord inpakken) invloed heeft op 
het verschuiven van de regel, zie hoofdstuk 5.2.22.9). 

5.2.22.20 Match kolom (Match Column) (algemeen)  

Deze waarde geeft aan, op welke positie van de brailleleesregel een gevonden tekst, die 
“matcht” ofwel overeenkomt met de zoekopdracht, moet worden weergegeven. De geldige 
instellingen zijn 0 tot en met het maximale aantal braille elementen op uw braillesysteem 
(20, 40 of 80), waarbij de waarden 0 en 1 allebei betrekking hebben op de eerste 
braillecel. De standaard instelling is altijd het midden van de leesregel (10, 20 of 40). 
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Deze functie maakt het mogelijk, het gezochte woord in zijn context te zien. Al naar gelang 
de vraag, of de tekst voor of na gevonden term hogere prioriteit heeft, kunt u de weergave 
van het gevonden zoekbegrip in zijn context meer naar rechts of links op de leesregel 
positioneren. Een positionering van het gevonden zoekbegrip volgt, wanneer het 
zoekbegrip in de tekst  zich rechts van de “match column” bevindt.  
 
Stel, dat u de plaats waar het gevonden woord moet worden weergegeven heeft ingesteld 
op positie 25, en dat u het woord “Help” zoekt. U vindt nu het woord “Help” op positie 36. 
De tekstverwerker past de weergave van de brailleleesregel dan zo aan, dat het woord 
“Help” vanaf de braillecel 25 wordt weergegeven. Stel dat u nog een keer naar het woord 
“Help” zoekt en dat het op positie 10 in de tekst staat. Ditmaal wordt de brailleweergave 
niet aangepast, omdat het woord links van de ingestelde match kolom staat. 

5.2.23 Belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de tekstverwerker.  

Met de tekstverwerker heeft u een comfortabel apparaat in handen, dat veel voor u kan 
betekenen. Precies daarom is het belangrijk, er goed mee om te gaan. Dit hoofdstuk bevat 
enkele nuttige aanwijzingen. 
 

1. Behandeling van bestanden: 
• De tekstverwerker kan bestanden tot een grootte van 3 MB aan. Dit betekent dat 

alleen bestanden tot een maximale grootte van 3 MB geopend kunnen worden.  
• U kunt ofwel een bestand met een maximale grootte van 3 MB openen, ofwel 

maximaal 5 bestanden openen, die samen maximaal 3 MB beslaan.  
• Zodra u veranderingen in een bestand wilt aanbrengen, is een tijdelijk bestand (een 

“swap file”) nodig. Hoe meer bladzijden van een bestand worden veranderd, des te 
meer geheugenruimte is nodig voor dit swap-bestand. Daarom raden wij aan als 
volgt te werk te gaan: 

• Vermijd het om veel kleine bestanden op het Flash-geheugen op te slaan. Als u 
bijvoorbeeld de zojuist gelezen zin in een bestand wegschrijft en opslaat, heeft dit 
bestand al 8 kB aan geheugenruimte. Dat kan niet anders, omdat dit de kleinst 
aanspreekbare toewijzingseenheid van het bestandssysteem is. Daarom gaat 
waardevolle geheugenruimte verloren, die u pas weer na het wissen van het 
bestand ter beschikking staat. Probeert u daarom liever om vergelijkbare 
aantekeningen bij elkaar in één bestand te zetten, zoals adressen, notities, of 
afspraken. De zoekfunctie “toenemend zoeken” (zie hoofdstuk 5.2.12.1) is een 
nuttige tool, om ook in grote databestanden het gezochte snel te vinden. U kunt 
zelfs nog verder gaan en verschillende thema’s in één bestand opnemen. U kunt 
dan naar de thema’s springen met behulp van markeringen of speciale teksten. 
Daarbij moet u erop letten, dat de teksten waar u naartoe wilt springen, uniek zijn in 
het bestand. Dat kunt u bereiken door voor of na de tekst tekens toe te voegen, die 
verder nooit gebruikt worden. Voorbeelden: “**Afspraken”, en “*#afhandelen”. Als u 
de naam van een bepaald thema vergeten bent, kunt u altijd nog de speciale tekens 
(bijvoorbeeld *#) opzoeken en door de zoekopdracht te herhalen het gewenste 
fragment vinden. 

• Sla uw bestanden regelmatig met korte intervals op de PC. Daardoor vermijdt u niet 
alleen het verlies van belangrijke gegevens, maar heeft u ook de mogelijkheid om, 
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als dat nodig is, een bestand waar u niet aan werkt en dat u op een bepaald 
moment niet nodig heeft te wissen, om geheugenplaats vrij te maken.  

• Als een bestand opgeslagen wordt, wordt de daarvoor benodigde ruimte berekend 
op basis van de grootte van het originele bestand en de aangebrachte wijzigingen. 
Heeft u bijvoorbeeld aan een bestand van 64 KB 16 KB toegevoegd, dan is 
aanvullend aan het (tijdelijke) “swap-bestand” en het originele bestand nog 80 KB 
nodig. Dat komt omdat de veranderingen niet zonder meer in het oorspronkelijke 
bestand kunnen worden ingevoerd; het nieuwe bestand dat opgeslagen moet 
worden, moet namelijk eerst in het tijdelijke bestand opnieuw aangemaakt worden. 
Na het schrijven van het nieuwe bestand wordt het oorspronkelijke bestand van de 
tekstverwerker gewist en wordt veranderde tekst, die daarna niet meer nodig is, uit 
het tijdelijke swap-bestand verwijderd.  

• Als u aan grote bestanden werkt, zoals manuscripten of presentaties, kan het 
voorkomen, dat de beschikbare geheugenruimte onvoldoende is om het bestand te 
veranderen. Als u niet het hele bestand hoeft te veranderen, maar alleen tekst wilt 
toevoegen aan het eind van het grote bestand (bijvoorbeeld een nieuw hoofdstuk of 
uw notities bij de presentatie), dan kunt u dit probleem omzeilen, door een nieuw 
bestand aan te leggen, daar verder te werken en het grote bestand in de 
leesmodus te openen. Zo staat u alle informatie ter beschikking en het is vrijwel 
zeker dat u uw actuele toevoegingen kunt opslaan. Te zijner tijd kunt u dan beide 
bestanden in de tekstverwerkingsmodus openen en met behulp van de blokfuncties 
wat u geschreven heeft aan het grote bestand toevoegen. 

• Mocht het na het toevoegen van uw werk niet mogelijk zijn om het bestand op te 
slaan, dan kunt u beide bestanden naar de PC overzetten, daar samenvoegen en 
het nieuwe bestand weer overzetten naar het braillesysteem. 

• Al tijdens het werken controleert de tekstverwerker, of er nog genoeg 
geheugenruimte is om de veranderingen tijdelijk op te slaan. Als dat niet het geval 
is, dan wordt u daarover geïnformeerd. Als u meerdere bestanden geopend en 
veranderd heeft, dan kunt u de beschikbare geheugenruimte verhogen, door te 
proberen eerste de kleinere bestanden op te slaan en te sluiten. Als dat gelukt is, 
kunt u de grotere bestanden sluiten. Een andere mogelijkheid is, de tekstverwerker 
tijdelijk te verlaten (suspenderen) en bestanden die u op dat moment niet nodig 
heeft, te wissen. Dat kan natuurlijk alleen als u ervoor gezorgd heeft, regelmatig uw 
bestanden op de PC op te slaan. Als u een bestand wilt wissen, mag dit niet in de 
tekstverwerker geopend zijn. U moet dat bestand dus eerst afsluiten. 

• Een door de tekstverwerker gebruikt bestand is het bestand “$clipboard$“. Dit 
wordt, als het bestaat, iedere keer als u het braillesysteem inschakelt gewist, om 
geheugenruimte voor uw bestanden vrij te maken. Het is echter ook mogelijk, om 
dit bestand te wissen terwijl u met de tekstverwerker werkt, als u de tekstverwerker 
tijdelijk onderbreekt (suspendeert) en het bestand in het bestandsmenu wist. 
Behalve de standaard wedervraag volgt hier een bijzondere waarschuwing. U moet 
het tijdelijke bestand alleen wissen, als u zeker bent, dat u de inhoud niet meer 
nodig heeft. Er kunnen alleen bestanden gewist worden, die niet geopend zijn. 

• Als u probeert een bestand met [SPC + 1 3 5] (brailletoetsencombinatie o) of via het 
menu-item ’bewerken’ (edit) uit de bestandslijst te openen om het te bewerken, 
controleert de tekstverwerking of er nog genoeg geheugenruimte is om het bestand 
te bewerken. Als dat niet het geval is, wordt het bestand geopend in de modus 
’Alleen Lezen’  read only) en krijgt u een melding. Mits er nog genoeg geheugen is 
om de benodigde pagina’s te verwerken, is het altijd mogelijk een bestand in de 
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leesmodus te openen, omdat dan geen tijdelijk bestand nodig is om veranderingen 
in aan te brengen. 

 
2. Blokbewerkingen: 

 Blokbewerkingen veroorzaken bij het werken met grotere hoeveelheden 
gegevens een vertraging van de tekstverwerker. Dat betekent, dat u, afhankelijk 
van de hoeveelheid te verwerken gegevens, enige tijd moet wachten, tot een 
blok is gekopieerd, geknipt of ingevoegd. In langere regels kan de navigatie in 
de tekstverwerker trager worden. Dit komt omdat  de omzetting van tabs in 
spaties plaatsvindt, terwijl u zich in een zin bevindt. Dit biedt u het voordeel, dat 
het originele format van het bestand behouden blijft.  

5.2.24 Tekst afdrukken 

De tekstverwerker biedt u verschillende opties voor het afdrukken van tekst. U kunt de 
gehele tekst of een geselecteerd bereik afdrukken. Verder staan u de volgende 
afdrukmodi ter beschikking: 

• Regels afdrukken modus 
• Schrijfmachine modus 

Deze kunnen overigens alleen dan correct werken, wanneer uw printer ook het afdrukken 
van zeer kleine tekstfragmenten (bijvoorbeeld direct afdrukken van enkele tekens) 
ondersteunt. De meeste printers beginnen met afdrukken, wanneer na een bepaalde tijd 
geen verdere data meer zijn ontvangen. 
Stel, indien u een printer gebruikt die dubbelzijdig kan afdrukken, uw printer in op 
enkelzijdig afdrukken. In de dubbelzijdige modus drukt een printer eerst dan af, wanneer 
hij genoeg data ontvangen heeft, om de voor en achterkant van een blad te kunnen 
bedrukken. In de enkelzijdige modus wordt direct afgedrukt, zodat u de uitkomst direct 
kunt controleren. 
Als er een afdrukmodus actief is, moet deze voor de activering van een andere eerst 
worden gedeactiveerd. Afhankelijk van de actieve afdrukmodus worden bepaalde functies 
van de tekstverwerker geblokkeerd, als hun gebruik in combinatie met de actieve 
afdrukmodus niet zinvol is. Afdrukmodi kunnen alleen geactiveerd worden, als de 
tekstverwerker in de tekstinvoermodus staat. Omgekeerd geldt, dat de tekstverwerker 
geblokkeerd is, zolang hij tekst naar de printer stuurt. De statusweergave van de 
tekstverwerker [SPC + 2 3 4 7] of {Ctrl+S} geeft informatie over actieve afdrukmodi. In de 
volgende hoofdstukken vindt u een beschrijving van de afzonderlijke afdrukmodi.  
Vergewis u er alstublieft voor u tekst afdrukt van, dat de printerinstellingen in het 
optiemenu overeenstemmen met die van de aangesloten printer. 

5.2.24.1 Gehele tekst of een geselecteerd blok afdrukken (SPC + 1 2 3 4 7 8 of 
braille P + punt 8) 

Met [SPC + 1 2 3 4 7 8] of (brailletoetsencombinatie P + punt 8) wordt de gehele tekst of 
een geselecteerd fragment afgedrukt. De gehele tekst wordt afgedrukt, als er geen 
tekstfragment is geselecteerd. Als u alleen een tekstfragment wilt afdrukken, dan zet u met 
de [CR]-toets de cursor aan het begin van het gewenste tekstgedeelte. Opnieuw op deze 
[CR]-toets drukken activeert de blokselectiefunctie. Beweeg met de leestoets [TB] of [TO] 
door de tekst tot u het einde van de het gewenste tekstfragment heeft bereikt. Druk dan de 
[CR]-toets aan het einde van het tekstblok in. Het tekstblok is nu geselecteerd, wat door 
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punt 7 en 8 wordt weergegeven. Als u nu het afdrukken start, wordt slechts één exemplaar 
afgedrukt. 
Zolang deze modus actief is, kan de tekstverwerker niet worden gebruikt. Pas na het 
afbreken van het afdrukken of wanneer de tekst geheel geprint is, staat de tekstverwerker 
u wederom ter beschikking.  

5.2.24.2 Afdrukken van weergave op brailleleesregel (SPC + 4 5 6 7 8 of Ctrl+L) 

[SPC + 4 5 6 7 8] of {Ctrl+L} drukt de actuele brailleweergave van de brailleleesregel af. 
Als de af te drukken regel langer is dan het afdrukbereik, worden automatisch meerdere 
regels afgedrukt. U moet de laatste bladzijde wel manueel uit de printer halen. 

5.2.24.3 Regels afdrukken modus (SPC + 1 2 3 7 8 of braille L + punt 8)  

Deze modus is actief, zo gauw u [SPC + 1 2 3 7 8]of (brailletoetsencombinatie L + punt 8) 
indrukt. U kunt nu zoals gewoonlijk tekst invoeren. Zodra u [TRM] of Enter indrukt, wordt 
de tot op dat moment ingevoerde tekst afgedrukt. Om de regels afdrukken modus weer te 
deactiveren, drukt u opnieuw op [SPC + 1 2 3 7 8]of (brailletoetsencombinatie L + punt 8)  
 
Met bewegingen van de schrijfmarkering in de tekst wordt geen rekening gehouden. 
Alleen de daadwerkelijk ingevoerde tekst wordt afgedrukt. Omdat er geen regel- en 
paginaberekening wordt uitgevoerd, moet de laatst afgedrukte bladzijde manueel uit de 
printer worden gehaald.  

5.2.24.4 Schrijfmachinemodus (SPC + 2 3 4 5 7 8of braille T + punt 8) 

De schrijfmachinemodus activeert u door te drukken op  [SPC + 2 3 4 5 7 8] of 
(brailletoetsencombinatie T + punt 8). Daarbij wordt ieder ingevoerd teken direct naar de 
printer gestuurd. Om de schrijfmachinemodus weer te deactiveren, drukt u opnieuw  op 
[SPC + 2 3 4 5 7 8] of (brailletoetsencombinatie T + punt 8). 
 
Deze modus kan alleen dan correct werken, wanneer de door u aangesloten printer ook 
het afdrukken van kleine tekstpassages (in dit geval enkele tekens) ondersteunt. In de 
schrijfmachinemodus kan geen formattering en geen automatische paginawisseling 
plaatsvinden, omdat de ingevoerde tekens zonder berekening van regel- en paginapositie 
direct naar de printer worden gestuurd. Om deze reden moet de laatst afgedrukte 
bladzijde manueel uit de printer worden gehaald.  
 
De volgende tekstverwerkerfuncties zijn in de schrijfmachinemodus niet beschikbaar: 

• Alle andere afdrukmodi  
• Pijltje naar links  
• Pijltje naar rechts  
• Sprong naar het begin van het bestand  
• Sprong naar het eind van het bestand  
• Pijltje omhoog 
• Pijltje omlaag 
• Sprong naar het begin van de regel  
• Sprong naar het eind van de regel  
• Vorige woord  
• Volgende woord  
• Vorige zin  
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• Volgende zin  
• Automatisch lezen  
• Overschrijfmodus  
• Teken wissen  
• Backspace  
• Selecteren van blokken  
• Markering en cursor wisselen 
• Naar de markering springen  
• Blok knippen  
• Blok kopiëren  
• Blok plakken  
• Blok wissen  
• Voor- en achterwaarts zoeken in de tekst  
• Tekst vervangen  
• Hexadecimale weergave  
• Instellingenmenu van de tekstverwerker  
• Oproepen van de PC-modus  
• Cursorroutingtoetsen 

5.3 Braille-invoer met de functietoetsen van het braillesysteem  
[SPC + 1 2 7] (braille B) 

Met gebruik van de screenreader is het mogelijk, met de functietoetsen van het 
braillesysteem te typen. 
 
Om deze functie te kunne gebruiken, heeft u de nieuwste driver van uw screenreader voor 
Handy Tech brailleleesregels nodig. Bij bevelen u aan, de bij de levering meegeleverde 
driver te installeren.  
 
U kunt de PC-aansturing apart activeren en deactiveren. Dit is nodig, omdat de 
functietoetsen van het braillesysteem zowel gebruikt worden voor de aansturing van de 
PC als voor het uitvoeren van screenreader functies. De volgende functionaliteiten staan u 
hier ter beschikking:  

• Aan- en uitschakelen van de PC-aansturing 
• Invoer van tekens 
• Uitvoeren van de Control-toets (Ctrl) samen met letters. Een voorbeeld is het 

uitvoeren van de kopieerfunctie, die op een standaardtoetsenbord door de 
combinatie Ctrl+C wordt uitgevoerd. 

• Uitvoeren van de ALT toets samen met letters. Bijvoorbeeld het activeren van de 
menulijst van Windows programma’s of het uitvoeren van sneltoetsen (hotkeys). 

• Uitvoeren van “Windows” en “context”-toetsen. 
• Uitvoeren van de Entertoets. 
• Uitvoeren van de Escape-toets. 
• Uitvoeren van de Backspace. 
• Uitvoeren van de Delete-toets.  
• Bewegen van de cursor. 
• Uitvoeren van de Home- en End toets. 
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• Uitvoeren van de Page Up en Page Down toetsen 
• Uitvoeren van de Shift toets, bijvoorbeeld het indrukken Ctrl+Shift+f. 
• Vastzetten van de Shift toets (Caps Lock), bijvoorbeeld om blokken te selecteren. 
• Uitvoeren van functietoetsen, ook in combinatie met de Ctrl, Shift en Alt toetsen. Zo 

is het zondermeer mogelijk om een documentvenster of toepassing te sluiten. 

5.3.1 Tabel van de toewijzing van toetsen om de PC te bedienen 

De toetsencombinatie om de PC te bedienen vindt u in de tabel hieronder. Er zijn zoveel 
mogelijk combinaties opgenomen; als een combinatie ontbreekt, betekent dit echter niet, 
dat zij niet mogelijk is. Alle combinaties, die hier met [SPC] zijn opgenomen, kunnen ook 
met [SPCL] of [SPCR] worden bediend. 
Toetscombinaties worden door een plusteken (+) gescheiden, bijvoorbeeld Ctrl + Alt + a. 
Toetsen die opeenvolgend moeten worden ingedrukt, worden door een komma 
gescheiden.  
Cursorroutingtoetsen worden met CR afgekort (bijvoorbeeld CR12 is de cursorroutingtoets 
boven de twaalfde braillecel) 
 
PC-toets(en) Brailletoetsen-

combinatie  
Door het braillesysteem geëmuleerd 
door 

Aansturing van de PC 
activeren / deactiveren 

B SPC + 1 2 7 

Backspace b  SPC + 1 2 of 7 
Delete (wissen)  SPC + 4 5 
Insert (invoegen) i SPC + 2 4 
Alt  TRM + SPC 
Alt+teken  TRM + teken 
Alt voor volgende teken  SPC + 7 8 
Alt activeren / deactiveren  SPCL + SPCR + 7 8 
Enter  8 of TRM 
Ctrl+teken  TLM + teken 
Ctrl voor volgende teken  SPC + 3 6 
Ctrl activeren / deactiveren  SPCL + SPCR + 3 6 
Tab t SPC + 2 3 4 5 
Shift + Tab T SPC + 2 3 4 5 7  
Ctrl + Tab  TLM + SPC + 2 3 4 5 
Ctrl + Shift + Tab  TLM +  SPC + 2 3 4 5 7  
Escape e SPC + 1 5 of TLM 
Shift + Escape E SPC + 1 5 7  
Ctrl + Shift+ Escape  TLM +  SPC + 1 5 7  
Shift + teken s SPC + 2 3 4, teken 
Caps Lock in- en 
uitschakelen  

S SPC + 2 3 4 7  

Pijltjes  Omhoog: SPC + 1 
Naar links: SPC + 7 
Omlaag: SPC + 4 
Naar rechts: SPC + 8 

Selecteren S SPC + 2 3 4 7 houdt de Shift-toets vast, tot 
SPC + 2 3 4 7 weer wordt ingedrukt. Zo 
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PC-toets(en) Brailletoetsen-
combinatie  

Door het braillesysteem geëmuleerd 
door 

kan met iedere cursorbeweging, Home, 
End, enz. Gewerkt worden. Wilt u dus twee 
tekens rechts van de cursor markeren, 
druk dan SPC + 2 3 4 7, tweemaal SPC + 
8 (pijltje naar rechts) en weer SPC + 2 3 4 
7. 

Vorige woord (Ctrl + pijltje 
naar links) 

 SPC + 3 

Volgende woord (Ctrl + 
pijltje naar rechts) 

 SPC + 6 

Page Up  SPC + 2 
Page Down  SPC + 5 
Ctrl + Page Up  TLM + SPC + 2 
Ctrl + Page Down  TLM + SPC + 5 
Home k SPC + 1 3  
End  SPC + 4 6 
Ctrl + Home l SPC + 1 2 3 
Ctrl +  End  SPC + 4 5 6 
Functietoetsen F1 t/m F12  SPC + CR1 t/m CR12 
Linker Windows toets w SPC + 2 4 5 6 
Context toets W SPC + 2 4 5 6 7 
Windows toets + teken  SPC + 2 4 5 6 8 gevolgd door teken 
Lock / unlock Windows 
toets   

 SPCL + SPCR + 2 4 5 6 8 

PAUSE toets p SPC + 1 2 3 4 
Windows + PAUSE toets  SPC + 2 4 5 6 8 gevolgd door SPC + 1 2 3 

4 
Spatietoets  SPCL of SPCR 
Screenreader toets + teken  SPC + 2 3 4 8 gevolgd door teken 
Lock / unlock Screenreader 
toets 

 SPCL + SPCR + 2 3 4 8 

5.4 Braille afdrukken 

Door het aansluiten van een brailleprinter aan de seriële poort van uw braillesysteem, kunt 
u opgeslagen teksten in braille afdrukken. De volgende printers worden momenteel 
ondersteund: 

• Blista-Brailletec: BTEC 100  
• ViewPlus: Tiger  
• CIDAT - ONCE: Portathiel  

Bestanden kunnen direct uit de bestandenlijst worden afgedrukt. U kunt echter ook tekst 
vanuit de tekstverwerker afdrukken, waarbij verschillende afdrukmodi ter beschikking 
staan (zie hoofdstuk Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 



Handy Tech

Elekt ron ik GmbH 

Braille Star 80
Bediening van het braillesysteem

 

Pagina 76 

5.4.1 Aansluiten van de printer 

Als u de Portathiel gebruikt, heeft u een speciale kabel nodig, die u bij uw Handy Tech 
dealer kunt krijgen. Voor de andere printers kan de seriële kabel gebruikt worden, die bij 
de printer is meegeleverd. Voor de Braille Wave heeft u in verband met de speciale poort 
voor alle printers een speciale kabel of adapter (aansluitstukje) nodig.  
 
Om een foutloze communicatie van het braillesysteem met uw printer te garanderen, moet 
de seriële poort van de aangesloten printer zoals hieronder aangegeven, zijn ingesteld. Bij 
veel printermodellen zijn deze instellen al vooraf standaard ingesteld. Vergewis u er 
desondanks van, dat de seriële poort van uw printer als volgt is ingesteld:  

• Datatransfer snelheid: 9600 Baud 
• 8 data bits  
• 1 stop bit  
• Geen pariteit (soms weergegeven als “none“).  
• Data-flow protocol: software (ook “Xon / Xoff” genoemd). Deze instelling is bijzonder 

belangrijk, want alleen zo kan het braillesysteem herkennen, of de drukker data in 
ontvangst kan nemen of nog bezig is met de verwerking van reeds ontvangen data.  

 
Sommige printers – zoals de BTEC 100 – ontvangen de tekst al als puntencombinaties 
(transparante modus). Let u er alstublieft op, voor het afdrukken in het braillesysteem de 
brailletabel in te stellen, die gebruikt is voor het vervaardigen of de bewerking van de af te 
drukken tekst. 
Printers, die geen puntencombinaties kunnen verwerken, verwerken de tekst als tekens. 
Als u bijvoorbeeld met de Porthatiel werkt, dan moet u de correcte conversietabel 
gebruiken (zie hoofdstuk Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

5.4.2 Het afdrukproces 

Tijdens het afdrukken ontvangt u informatie over de voortgang in procenten. Er verschijnt 
’nnn % gedrukt ’. Om het afdrukken af te breken, drukt u op [SPC + 7 8] of  {Ctrl + Tab}. 
Dan verschijnt ’Afdrukken afgebroken’. Deze melding moet met [TLM] bevestigd worden.  
 
Uw braillesysteem deelt het afbreken van het afdrukproces mee aan de printer. Indien 
mogelijk, wordt tekst die in het geheugen van de printer is opgeslagen gewist, om het 
afdrukken te stoppen. Indien de printer verder gaat met afdrukken, dan moet u hem 
manueel stoppen. Veel printers hebben daarvoor een bepaalde toets of 
toetsencombinatie. Raadpleeg hiervoor alstublieft de handleiding van uw printer. Het 
afbreken van het afdrukken wordt door een fouttoon en het normale einde van het 
afdrukken door een hoge pieptoon kenbaar gemaakt.   
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6 Extern Toetsenbord 

Er kan direct een extern toetsenbord worden aangesloten aan het braillesysteem. Daarbij 
kunnen toetsenborden van alle merken en producenten worden gebruikt, die voldoen aan 
de volgende criteria: 

AT-toetsenbord 
PS2-aansluiting 
Gering stroomverbruik (maximaal 30mA bij uitgeschakelde LEDs) 

 
Het externe toetsenbord stuurt uw toetsindrukken net zo naar het braillesysteem als het 
interne toetsenbord. Zo kan op het externe en interne toetsenbord parallel gewerkt 
worden. Volg bij het aansluiten van het toetsenbord de procedure die beschreven is in het 
hoofdstuk over installatie. 
 
Alle in dit hoofdstuk beschreven details hebben uitsluitend betrekking op het extern 
aansluitbare toetsenbord, niet op het ingebouwde toetsenbord. 

6.1 Principes 

Een toetsenbord verstuurt gecodeerde informatie, als een toets wordt ingedrukt of 
losgelaten. Deze informatie zegt nog niets over de betekenis van deze toets, dat wil 
zeggen welk teken hij teweegbrengt. Dat wordt in de zogenaamde toetsenborddriver 
toegewezen, afhankelijk van de gewenste taal. Daardoor kan bijvoorbeeld op een Duits 
toetsenbord, als de US-Amerikaanse tekenset is ingesteld, door het indrukken van “Shift 
ö” het “:”-teken worden gerealiseerd. 
 
Afhankelijk van de spraak (en daarmee van de gebruikte toetsenbord layout) moet de 
toetsenborddriver van het braillesysteem andere informatie krijgen, over hoe hij de 
gecodeerde informatie moet omzetten. Daartoe moet zich in het braillesysteem een 
toewijzingstabel tussen toets en betekenis bevinden, de toetsenbordtabel. 
 
In het braillesysteem bevindt zich een vast geprogrammeerde toetsenbordtabel voor het 
Duitse toetsenbord en een laadbare toetsenbordtabel. Deze heeft in alle talen de naam 
„kbdlyout.hsf“. De interne toetsenbordtabel wordt altijd actief, wanneer geen laadbare 
gevonden werd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer zich na het formatteren van het 
braillesysteem geen bestanden meer op de harde schijf bevinden. Na het inschakelen van 
het braillesysteem wordt gecontroleerd, of er een laadbare, foutenvrije tabel voorhanden is 
– zo niet, dan volgt na de waarschuwing:  
 ’Warning: No keyboard layout file found. Using standard layout.’ 
(‘Waarschuwing: geen toetsenbordtabel gevonden. De standaard tabel wordt gebruikt’) 
automatisch de omschakeling op de ingebouwde tabel. Deze waarschuwing volgt ook, als 
er geen extern toetsenbord op het braillesysteem is aangesloten, omdat het in dit geval 
ook mogelijk is het toetsenbord op een later tijdstip aan te sluiten. 
 
Bij de levering is de voor uw land benodigde toetsenbordtabel al in het braillesysteem 
geladen. U kunt dit genoemde bestand echter ook zelf veranderen of een nieuw bestand 
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maken en daarna in het braillesysteem laden. Daarbij wordt de tot dan toe bestaande 
toetsenbord layout overschreven.  

6.2 Toetsenbordinvoer 

Hier gaan wij in op bijzonderheden bij het gebruik van het toetsenbord. Dat is nodig omdat 
er op het toetsenbord toetsen voorkomen, die in samenwerking met het braillesysteem 
zinloos zijn (geen functie hebben). 

6.2.1 Tekeninvoer 

Bij de invoer van letters en getallen met het centrale gebied op het toetsenbord zijn er 
geen bijzonderheden. 

6.2.2 Nummerblok 

De toetsen op het nummerblok werken net zo als de toetsen voor tekeninvoer. De NUM-
toets heeft geen functie. Alle toetsen, behalve Enter, kunnen het gewenste teken 
toegewezen krijgen. In de meegeleverde toetsenbordtabellen zijn cijfers toegewezen aan 
de toetsen. 
 
U kunt ook met de functie Alt+xxx (waarbij xxx een cijfer van 0 tot 256 voorstelt) 
willekeurige tekens vormen. Dat is nodig om tekens te genereren die via het toetsenbord 
niet direct toegankelijk zijn. 

6.2.3 Funktietoetsen 

De functietoetsen hebben in combinatie met het braillesysteem geen functie. 

6.2.4 Navigatietoetsen 

Bij de navigatietoetsen gaat het om het blok van 6 en de cursortoetsen tussen het hoofd- 
en nummerblok. Deze behouden onbeperkt hun functie. Houd er rekening mee dat de 
toets “Home” het brailletoetsencombinatie commando [SPC + 1 3], de toets “End” het 
brailletoetsencombinatie commando [SPC + 4 6] uitvoert. De Ctrl-toets en “Home” samen 
indrukken is hetzelfde als de opdracht [SPC + 1 2 3] en Ctrl+“End” is het equivalent van 
[SPC + 4 5 6]. 

6.2.5 Speciale toetsen 

Op het toetsenbord bevindt zich een rij speciale toetsen, die hier apart beschreven 
worden. Opgemerkt moet worden, dat op sommige toetsenborden de rechter Shift- en Alt- 
toetsen in combinatie niet functioneren. In dat geval moet u de linker Shift-toets gebruiken. 
 
Shift Activeert de secundaire functie, tot de toets weer wordt losgelaten. 
ShiftLock / CapsLock Nadat u op deze toets gedrukt heeft is de secundaire functie actief, 

tot ofwel de Shifttoets ofwel de ShiftLock-toets voor de tweede keer 
wordt ingedrukt. Daarbij worden alle toetsen naar de secundaire 
functie omgezet, niet alleen de letters. 

ALT / ALT links Geen functie. Als de toets ingedrukt gehouden wordt, kunnen met 
het nummerblok ASCII-codes ingevoerd worden. 

ALT Gr / ALT rechts Activeert de tertiaire functie, tot de toets weer wordt losgelaten.  
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Ctrl Is actief tot de toets weer losgelaten wordt.  
WINDOWS- en 
contextmenutoetsen, 
PrintScreen, Scroll 
Lock, Pause  

Deze toetsen worden niet ondersteund en zijn ook niet toewijsbaar.  

6.2.6 Statusaanduiding 

De LED-statusaanduidingen worden niet ingezet. Ziende assistenten moeten hierop attent 
worden gemaakt. Als het toetsenbord op een ongewone manier reageert, drukt u dan op 
de Shift- en Controltoets om er zeker van te zijn dat er geen ongewenste toestand wordt 
geactiveerd. 
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7 Het braillesysteem als brailleleesregel 

Het braillesysteem wordt door verscheidene schermuitleesprogramma’s ondersteund, die 
drivers voor de aansturing van de leesregel meeleveren, zoals: 

• JAWS 
• WINDOW EYES 
• HAL (Dolphin Systems) 
• Blinux (SuSE LINUX) 
• BW-PRO voor DOS 

Bij gebruik van deze programma’s is de functionaliteit van het braillesysteem 
gegarandeerd.  

7.1 Screenreader onder Windows, voorbeeld: JAWS 

De functionaliteit van JAWS voor Windows is zo omvangrijk, dat in deze paragraaf alleen 
de basisfuncties voor de bediening van de brailleleesregel kort kunnen worden 
beschreven.  
 
In de statuscellen van de brailleleesregel bevindt zich belangrijke informatie over de 
beeldschermpositie. Omdat het braillesysteem niet over aparte statuscellen beschikt, kunt 
u met [SPCL + SPCR] de statuscellen laten tonen of verbergen. De statuselementen 
geven met de eerste drie elementen de pixel positie van de cursor in de regel. In het 
vierde statuselement kunt u aflezen, welke modus actief is: 
 

p voor PC-cursor 
j voor JAWS-cursor 
s voor gestructureerde modus  

 
Met de punten 7 en 8 van de statuselementen wordt de positie van de brailleleesregel in 
een vensterregel weergegeven. Punt 7 en 8 betekenen in een statuselement: 
 
1+2+3+4: de hele vensterregel wordt op de brailleleesregel weergegeven 
1+2:  linker helft van de vensterregel 
3+4:  rechter helft van de vensterregel 
2+3:  links en rechts staat nog tekst in de vensterregel 

7.1.1 Beknopt overzicht 

Hier vindt u voor het braillesysteem de aan de individuele braillepunten en sturingstoetsen 
toegewezen functies in een tabel opgesomd. Omdat voor JAWS voor Windows een eigen 
handboek wordt geleverd, geven we hier geen uitvoerige beschrijving van de functies. 
 
Toets / braillepunt Functie 

[7] Activeert het volgen van de PC cursor. 
[3] Geeft het begin van het venster weer (venstertitel). 
[2] Beweegt de brailleleesregel naar links. 
[1] Beweegt het braillefragment een regel naar boven, zonder de 

horizontale positie te veranderen.  
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Toets / braillepunt Functie 

[SPCL]  Als tekst links van het braillefragment staat, wordt deze naar links 
bewogen en anders een regel omhoog en trekt de cursor mee. 

[SPCR]  Als tekst rechts van het braillefragment staat, wordt deze naar rechts 
bewogen en anders een regel omlaag en trekt de cursor mee. 

[4] Beweegt het braillefragment een regel naar beneden,  zonder de 
horizontale positie te veranderen.  

[5] Beweegt de brailleleesregel naar rechts. 
[6] Geeft het einde van het venster weer. 
[8] Trekt de JAWS cursor naar de PC-cursor en activeert de JAWS-

cursor 
[TB] Als tekst links van het braillefragment staat, wordt deze naar links 

bewogen en anders een regel omhoog. 
[TO] Als tekst rechts van het braillefragment staat, wordt deze naar rechts 

bewogen en anders een regel omlaag. 
[SPCL + SPCR] Schakelt de statuscellen aan of uit.  
[B9] of [7 8] Schakelt tussen gestructureerde modus, regel- of spraakuitvoer 

modus. 
[B10] of [3 8] Verandert de cursorweergave (punt 7 en 8, alle 8 punten, met of 

zonder knipperen). 
[B11] of [2 8] Schakelt tussen 6- of 8-punts braille  
[B12] of [1 8] Handy Tech configuratiedialoog (vanaf Handy Tech JAWS driver 

3.x) 
[B13] of [4 8] Omschakelen tussen tekst op de brailleleesregel verzamelen / 

weergave zoals op het beeldscherm.  
[B14] of [5 8] Activeert de JAWS-cursor 
[2 3] Begin van de regel  
[5 6] Eind van de regel 
[1 2 3] Begin van het bestand 
[4 5 6] Eind van het bestand 
[3 6 7 ] Spraakonderbreking aan/uit 
[0] t/m [9] Cijfers 0 t/m 9 
[3 6 7 8] Taakbalk weergeven 
[TLM] Tab 
[TRM] Shift + Tab 
[TLM + TRM]  Enter 
[SPC + 1 2 7]  Braille-invoer aan/uit  
 
Door de invoer van brailleletters kunnen zogenaamde mnemonische opdrachten worden 
uitgevoerd, die hieronder worden opgesomd: 
 
j [2 4 5] Activeert het instellingenmenu van JAWS  
% [1 2 3 4 5 6] Activeert het instellingenmenu van de screenreader (JAWS) 
d [1 4 5] Bureaublad minimaliseert alle toepassingen 
h [1 2 5] Activeert JAWS Help (Insert + F1) 
$ [4 6] Tab 
k [1 3] Shift Tab 
g [1 2 4 5] Verkort braille aan/uit  
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m [1 3 4] Alt om de menubalk te activeren 
s [2 3 4] Startmenu 
+ [2 3 5] Omschakelen tussen 6- en 8-punts braille  
= [2 3 5 6] Systeemwerkbalk 
z [1 3 5 6] Tijd bekend maken 
| [3 4] Statuscellen aan/uit 
c [1 4] Ctrl + Tab 
C [1 4 7 ] Shift Ctrl + Tab  
e [1 5] ESC 
? [2 6] Enter 
b [1 2] Braillecursor volgen aan/uit  
f [1 2 4] Actieve cursor volgen aan/uit  
v [1 2 3 6] Niveau van verkort braille instellen 

 
De cursorrouting toetsen (CR) dienen om de cursor op de bijbehorende tekstpositie te 
plaatsen. Aanvullend kunnen in combinatie met bepaalde toetsen de volgende functies 
worden geactiveerd: 
 
[CR + 1] of [CR + 4]  Selecteren van blokken tekst (begin en eind van blok markeren) 
[CR + 6] Beschrijft object op de CR Positie 
[CR + 8] Rechter muisklik op de CR Positie 
[CR + TO] of [CR + TU] Beschrijving van het lettertype 
 
Als de vier statuscellen zijn ingeschakeld, zijn de CR toetsen boven de statuscellen als 
volgt ingedeeld (S1 tot en met S4): 
 
[S1] Omschakelen tussen attribuut en tekst.  
[S2] Wisselt de attribuutweergave, onderstreept met punt 7+8  
[S3] Omschakelen tussen onvoorwaardelijk / voorwaardelijk volgen van de cursor.  
[S4] Volgen van actieve cursor aan/uit.  

7.2 Screenreader onder Windows met Hal/SuperNova 

Hal zet de beeldscherminformatie in spraak en braille om, SuperNova biedt bovendien de 
mogelijkheid om de beeldscherminformatie te vergroten voor slechtzienden. De 
functionaliteit van Hal en SuperNova voor Windows is zo omvangrijk, dat in deze 
paragraaf alleen de basisfuncties voor de bediening van de brailleleesregel kort 
beschreven kunnen worden. 
 
Naast de navigatiemogelijkheden zijn de belangrijkste toetsen bij de bediening van 
Hal/SuperNova met het braillesysteem de toetsen [7] en [3]. Toets [7] schakelt naar de 
Live-Focus, terwijl toets [3] de virtuele focus activeert. De virtuele focus dient om de 
inhoud van het beeldscherm te verkennen. kunt u op het braillesysteem weergegeven 
Windows elementen activeren. De Live-Focus volgt het op dit moment relevante Windows 
element. Bij de tekstinvoer wordt bijvoorbeeld door gebruik van de CR toets van een 
braillecel een muisklik op de overeenkomstige plaats in de tekst uitgevoerd om de en 
daarmee wordt de cursor op die plaats gezet.  
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7.2.1 Kort overzicht 

Hier vindt u de aan individuele toetsen van het braillesysteem toegewezen functies in een 
tabel. Omdat voor Hal en SuperNova een eigen handleiding wordt geleverd, geven we 
geen uitvoerige beschrijving van de functies. 
 
Toets / braillepunt Functie 

[7] Live-focus kiezen 
[3] Boven 
[2] Breedte naar links 
[1] Regel naar boven 
[SPCL] of [TO]  Terug 
[SPCR] of [TU] Vooruit 
[4] Regel naar beneden 
[5] Breedte naar rechts 
[6] Braille beneden 
[8] Ga naar live-focus 
[SPCL + SPCR] Schakelt de statuscellen in of uit.  
[B9] of [7 8] Fysieke- / logische modus 
[B10] of [3 8] Braille cursor stijl 
[B11] of [2 8] 8-punts / 6-punts braille 
[B12] of [1 8] Handy Tech configuratiedialoog  
[B13] of [4 8] Afstand vergroten aan / uit  
[B14] of [5 8] Virtuele focus kiezen 
[2 3] Begin van de regel  
[5 6] Einde van de regel 
[1 2 3] Begin van het bestand 
[4 5 6] Einde van het bestand 
[5 6 8] Attributen doorlopen 
[0] t/m [9] Cijfers 0 t/m 9 
[TLM] Tab 
[TRM] Shift + Tab 
[TLM + TRM]  Enter 
[SPC + 1 2 7]  Braille-invoer aan/uit 
 
Door de invoer van brailleletters kunnen zogenaamde mnemonische opdrachten worden 
uitgevoerd, die hieronder worden opgesomd: 
 
% [1 2 3 4 5 6] Systeembesturing oproepen 
h [1 2 5] Help 
$ [4 6] Tab 
k [1 3] Shift Tab 
g [1 2 4 5] Literatuur braille aan/uit  
m [1 3 4] Alt om de menubalk te activeren 
s [2 3 4] Startmenu 
+ [2 3 5] Omschakelen tussen 6- / 8-punts braille 
= [2 3 5 6] Systeemwerkbalk 
z [1 3 5 6] Spreekt datum en tijd 
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c [1 4] Ctrl + Tab 
C [1 4 7 ] Shift Ctrl + Tab  
e [1 5] ESC 
? [2 6] Enter 
f [1 2 4] Volgen aan/uit 
v [1 2 3 6] Niveau van verkort Braille instellen 

 
 
De cursorrouting toetsen (CR) dienen om de cursor op de bijbehorende tekstpositie te 
plaatsen. Als de vier statuscellen zijn ingeschakeld, zijn de CR toetsen boven de 
statuscellen als volgt ingedeeld (S1 tot en met S4): 
 
[S1] Attributen doorlopen 
[S2] Niveau van verkort Braille instellen 
[S3] Volgen aan/uit 
[S4] Fysieke- / logische modus 

7.3 Screenreader onder Windows met Window-Eyes 

Window-Eyes van het bedrijf GW Micro is een van de wereldwijd meest gebruikte 
screenreaders. Ook zonder gecompliceerde scripts krijgt u toegang tot de meest 
uiteenlopende toepassingen. U heeft vele mogelijkheden om in te stellen hoe de 
beeldscherminformatie moet worden weergegeven.  
 
Als u Window-Eyes met braille-uitvoer gebruikt, kunt u zowel de focus, als de 
muisaanwijzer volgen. Bovendien is er nog een onzichtbare cursor, de zogenaamde WE-
cursor. Als u deze WE-cursor kiest, kunt u het brailleleesregelfragment op het 
beeldscherm verplaatsen, zonder de positie van de focus of de muisaanwijzer te 
veranderen.  

7.3.1 Kort overzicht 

Uw braillesysteem wordt, net als alle andere Handy Tech brailleleesregels, door Window-
Eyes ondersteund. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de Window-Eyes 
functies, die met de functietoetsen van de brailleleesregel kunnen worden uitgevoerd. 
Omdat er voor Window-Eyes een eigen handleiding wordt geleverd, geven we geen 
uitvoerige beschrijving van de functies. 
 
Taste / Braille Punkt Funktion 

[7] Ga naar de focus 
[3] Ga naar de titelbalk van het actieve venster 
[2] Braille volgen in- resp. uitschakelen 
[1] Brailleleesregelfragment een regel naar boven 
[SPCL] of [TO] Brailleleesregelfragment naar links 
[SPCR] of [TU] Brailleleesregelfragment naar rechts 
[4] Brailleleesregelfragment een regel naar onder 
[5] Schakelen tussen Window-Eyes cursor en muiscursor  
[6] Ga naar de statusregel van het actieve venster 
[8] Trek de muis naar de focus  
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Taste / Braille Punkt Funktion 

[B9] of [7 8] Definieert of de typen besturingselementen moeten worden 
aangegeven of niet. 

[B10] of [3 8] Browsermodus in- en uitschakelen 
[B11] of [2 8] Schakelt tussen 6- en 8-punts braille 
[B12] of [1 8] Handy Tech configuratiedialoog 
[B13] of [4 8] Omschakelen lege posities 
[B14] of [5 8] Trek de cursor naar de muis 
[2 3] Begin van de regel 
[5 6] Einde van de regel 
[1 2 3] Begin van het bestand 
[4 5 6] Einde van het bestand 
[0] t/m [9] Cijfers 0 t/m 9 
[TLM] Tab 
[TRM] Shift + Tab 
[6 8] Attributen weergeven aan/uit 
[5 6 8] Enkel attribuut weergeven omschakelen 
[SPC + 1 2 7] Braille-invoer aan/uit  
 
Door de invoer van brailleletters kunnen zogenaamde mnemonische opdrachten worden 
uitgevoerd, die hieronder worden opgesomd: 
 
w [2 4 5 6] Activeert Window-Eyes instellingenmenu 
% [1 2 3 4 5 6] Activeert het instellingenmenu van de  screenreader (Window-

Eyes) 
d [1 4 5] Bureaublad minimaliseert alle toepassingen  
h [1 2 5] Activeert Window-Eyes help 
$ [4 6] Tab 
k [1 3] Shift Tab 
g [1 2 4 5] Verkort braille aan/uit 
m [1 3 4] Alt om de menubalk te activeren 
s [2 3 4] Windows startmenu 
+ [2 3 5] Schakelt tussen 6- en 8-punts braille 
= [2 3 5 6] Systeemwerkbalk 
z [1 3 5 6] Spreekt tijd en datum 
c [1 4] Ctrl + Tab 
C [1 4 7] Shift + Ctrl + Tab  
e [1 5] ESC 
? [2 6] Enter 
v [1 2 3 6] Niveau van verkort braille instellen 

 
De cursorrouting toetsen (CR) dienen om de cursor op de bijbehorende tekstpositie te 
plaatsen.  
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7.4 Talks Premium: screenreader voor mobiele telefoons 

Talks Premium is een beeldscherm uitleesprogramma (screenreader)  voor het Symbian 
besturingssysteem van mobiele telefoons. Beeldscherminformatie wordt in spraak 
omgezet. Bij Talks Premium wordt bovendien de informatie ook in braille omgezet en is 
invoer van braille voor de bediening van de mobiele telefoon mogelijk. Voorwaarde 
hiervoor is, dat de juiste brailleleesregel driver op de mobiele telefoon is geïnstalleerd.  
 
Na de installatie van Talks Premium is het programma direct geactiveerd en hoeft niet 
iedere keer dat u het wilt gebruiken opnieuw opgestart te worden. Om Talks Premium 
optimaal te kunnen gebruiken, bevelen wij u aan het handboek bij Talks, dat als audio-cd 
is bijgevoegd, te beluisteren. Dit handboek is ook in gedrukte vorm meegeleverd.  

7.4.1 Quickstart 

De bewerkingstoets wordt als Talktoets gebruikt, op de Communicators (Serie 80), is het 
de menutoets. Dit betekent dat als u de Talktoets indrukt, gevolgd door andere toetsen, 
Talks commando’s worden uitgevoerd. Drukt u bijvoorbeeld Talks gevolgd door het cijfer 
“0”, dan wordt de trainingsmodus geactiveerd. Nu kunt u alle toetsen van uw mobiele 
telefoon uitgelegd krijgen door ze in te drukken, zonder acties uit te voeren. Om te 
deactiveren drukt u nogmaals op deze toetscombinatie. 
Om de spraakuitvoer te stoppen, houdt u de Talks toets wat langer ingedrukt. 
Heeft u uw braillesysteem via Bluetooth met de mobiele telefoon verbonden, dan kunt u 
alle functies van de mobiele telefoon ook via het brailletoetsenbord bedienen. Zo kunt u 
met [TO] naar voren of rechts navigeren en met [TB overeenkomstig terug of naar links. 
Als de rechter Triple Action toets in het midden wordt ingedrukt, dan wordt zoals 
gewoonlijk Enter uitgevoerd. De linker Triple Action toets in het midden ingedrukt dient als 
Backspace. 
Bevindt u zich in een invoerveld of in de tekstverwerker, dan kunt u direct met de braille-
invoer beginnen. Bij Talks Premium wordt onderscheid gemaakt tussen de linker en 
rechter spatietoets van het braillesysteem. Met de linker spatietoets worden de 
brailletoetsencombinatie commando’s uitgevoerd, bijvoorbeeld [SPCL + 1 4] komt overeen 
met brailletoetsencombinatie c om te kopiëren, enzovoort. Met de rechter spatietoets 
worden Talks commando’s uitgevoerd Bij de Braille Wave wordt [Enter] voor  
Talkscommando’s gebruikt, omdat deze alleen over een grote spatietoets beschikt. 

7.4.2 Lijst van indentificatieletters 

In de meeste gevallen begint de brailleweergave bij Talks Premium met een 
indentificatieletter om het type tekst-output weer te geven. Dit is een eenvoudige 
mogelijkheid, om de oriëntatie voor u te vergemakkelijken. De volgende types 
tekstweergave zijn gedefinieerd: 
 
Identificatie Beschrijving 
F: Gaat vooraf aan het geselecteerde item in een lijst, zoals het telefoonboek, 

een lijst van mappen (zoals “messages” (berichten)) of in een lijst van 
toepassingen (zoals onder “Extra”). 

M: De letter M identificeert een geselecteerd item in een menu  
T: De letter T identificeert de tekstregel waarin de cursor zich bevindt. 
S: Net als “T:”, bij ingeschakelde blok-markeringsfunctie. 
=== Deze tekens staan voor en na de titel van het actieve venster. 
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7.4.3 Lijst van braillecommando’s 

In de volgende tabel is de bediening van de mobiele telefoon met behulp van het 
brailletoetsenbord van het braillesysteem weergegeven. NB: bepaalde functies zijn alleen  
te gebruiken met een telefoon uit de 80-serie, zoals hieronder aangegeven i. 
 
Toetsen van de mobiele telefoon 

(beschrijving) 
Toetsen van het braillesysteem 

Spatietoets SPCL of SPCR (SPC) 
Backspace SPCL + 1 2 (brailletoetsencombinatie b) of 7 
Enter 8 of TRM  
Menu SPCL + 1 2 3 4 5 6 
Links SPCL + 7 
Rechts SPCL + 8 
Omhoog SPCL + 1 
Omlaag  SPCL + 4 
Ctrl+links SPCL + 3 
Ctrl+rechts SPCL + 6 
Ctrl+omhoog SPCL + 2 
Ctrl+omlaag SPCL + 5 
Alt+Home SPCL + 1 3 (brailletoetsencombinatie k) Alleen 

serie 80 
Alt+End SPCL + 4 6 Alleen serie 80 
Ctrl+Alt+Boven (begin v.h. bestand) SPCL + 1 2 3 (brailletoetsencombinatie l) 
Ctrl+Alt+Onder (eind v.h. bestand) SPCL + 4 5 6 
Backspace SPCL + 1 2 (brailletoetsencombinatie b) 
Shift+Backspace (verwijderen) SPCL + 4 5 
Tab  SPCL + 5 6 of SPCL + 2 3 4 5 

(brailletoetsencombinatie t) Alleen serie 80 
Shift+Tab  SPCL + 2 3 of SPCL + 2 3 4 5 7 

(brailletoetsencombinatie T) Alleen serie 80 
Ctrl+c (kopiëren) SPCL + 1 4 (brailletoetsencombinatie c) 
Ctrl+x (knippen) SPCL + 1 3 4 6 (brailletoetsencombinatie x) 
Ctrl+v (plakken) SPCL + 1 2 3 6 (brailletoetsencombinatie v) 
Ctrl+f (zoeken) SPCL + 1 2 4 (brailletoetsencombinatie f) 
Help SPCL + 1 2 5 (brailletoetsencombinatie h) 
Esc SPCL + 1 5 (brailletoetsencombinatie e) 
Aanduiding van de commando-
toetsen; te activeren met de 
cursorrouting-toetsen 

SPCR + 2 

Aanduiding van de actuele 
venstertitel 

SPCR + 1 

Kortschrift aan/uitschakelen SPCR + 4 
Aanduiding van de ontvangststerkte, 
van het gekozen net en de toestand 
van de batterij. 

SPCR + 5 

Switchen van de vorm van de cursor 
tussen “geen cursor”, “7 8” en “vol 

SPCR + 6 
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Toetsen van de mobiele telefoon 
(beschrijving) 

Toetsen van het braillesysteem 

teken”. 
Aanduiding van de functietoetsen. 
De functie kan door een van de drie 
cursorrouting toetsen in te drukken 
via de overeenkomstige afkorting 
worden gekozen. 

SPCR + 8 Alleen serie 80 

TALKS SPCR + 2 3 4 5  
Openen van het venster “Talks 
Premium instellingen” 

SPCR + 2 3 4 5 7 

Switchen tussen "Speak With Closed 
Cover" (spreken als gesloten)   of 
niet (bij gebruik van een headset) 

SPCR + 2 3 4 Alleen serie 80 

Drukken van de commandotoetsen 
[Toets1] t/m [Toets 4]  

SPCR + CR1 t/m CR4 

Brailleweergave naar boven of links 
bewegen; beweegt ook de cursor of 
de markering. 

TLB of TRB 

Brailleweergave naar onder of rechts 
bewegen; beweegt ook de cursor of 
de markering. 

TLO of TRO 

Plaatst de cursor op de 
overeenkomstige tekstpositie. 
Tekstmarking starten (begin blok), 
door indrukken van de CR-toets 
boven de cursorpositie (blokeinde 
met willekeurige CR vastleggen. 
Activeren van een menu-item. 
 

CR 

7.4.4 Nuttige  aanwijzingen voor het gebruik van Talks Premium 

Als u een bepaald tekstfragment wilt selecteren om dit te kopiëren, knippen of wissen, 
drukt u op de cursorrouting toets aan het begin van het blok, om de cursor daar te 
plaatsen. Door nogmaals op deze cursorrouting toets te drukken, wordt de 
selectiefunctie geactiveerd en de identificatieletter aan het begin van de 
brailleweergave verandert van ”T:” in “S:”. Daarna drukt u op de cursorrouting toets op 
het gewenste blokeinde. Het gemarkeerde blok is nu met punt 7 en 8 onderstreept. 
Voer nu de gewenste blokfunctie uit, voor u de brailleweergave verschuift, omdat 
anders de cursor mee beweegt en daardoor de selectie wordt opgeheven. 

Bij het wisselen van de actieve toepassing of bij verandering van de gemarkeerde positie, 
wordt door Talks Premium automatisch de gemarkeerde positie op de brailleleesregel 
weergegeven. Wanneer er geen markering gemaakt is, wordt de venstertitel 
weergegeven 

Het gebruik van de braille- of spraakweergave bespaart veel tijd bij het werken met de 
mobiele telefoon. Wij bevelen u aan, zolang u alleen braille wilt gebruiken, de 
spraakweergave uit te schakelen. 
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7.5 Configuratiemodus 

De configuratiemodus wordt vanuit de PC modus ingeschakeld door [7+3] langer dan 3 
seconden ingedrukt te houden. Wanneer u op de toetsen drukt,  klinkt een korte 
waarschuwingstoon, wanneer in de configuratiemodus wordt omgeschakeld, klinkt een 
lange waarschuwingstoon. Daarna verschijnt op de brailleleesregel de melding 
’Configuratiemodus’. 
 
NB: 
Houdt u er rekening mee, dat de wijzigingen in de instellingen in deze modus 
verstrekkende gevolgen hebben voor het functioneren van het braillesysteem. Verandert u 
daarom alleen instellingen, wanneer u absoluut zeker bent van de gevolgen die zij zullen 
hebben. 
 
De toetsen van het braillesysteem hebben de volgende betekenis (niet toegewezen 
toetsen zijn hier niet weergegeven): 
 

[7] Verlaten van de configuratiemodus 
 Er klinkt een korte waarschuwingstoon de in de menu-items gekozen 

instellingen blijven actief. 
 
[2] Energiebesparende modus aan/uit 
 In de energiebesparende modus wordt het braillesysteem uitgeschakeld, 

wanneer er niet mee gewerkt wordt. Meer informatie staat in hoofdstuk 3.3.9. 
 Op de brailleleesregel verschijnen de volgende aanduidingen: 

'Energy saving mode on’ 
'Energy saving mode uit’ 

 
[1] Periode voor energiebesparende modus instellen 
 Met deze toets kunt u de tijd, waarna uw braillesysteem in de 

energiebesparende modus moet gaan, instellen. Op de brailleleesregel 
verschijnt de melding: 'Standaard time: xxx min’. Hierbij staat xxx voor het 
aantal minuten, waarna de brailleleesregel in de energiebesparende modus 
moet gaan. Door opnieuw op [1] te drukken, kunt u deze vooraf ingestelde tijd 
in stappen van 3 minuten verhogen. Als de zo ingevoerde waarde 120 
overschrijdt, wordt de tijd op 3 minuten gezet. 

 
[4] Aan-/uitschakelen waarschuwingstoon lege oplaadbare batterij (niet bij Braille 

Star 80). 
 Als de oplaadbare batterijspanning onder de ca. 4,7 V komt, klinkt iedere 18 

seconden een korte waarschuwingstoon, om de gebruiker opmerkzaam de 
maken op de oplaadbare batterijtoestand. Deze kan dan bijvoorbeeld op tijd 
via de adapter op netstroom overschakelen om de oplaadbare batterij weer op 
te laden. Met [4] kan de functie aan en uit worden gezet; iedere druk op de 
toets verandert de toestand. Bevindt de brailleleesregel zich al in de 
waarschuwingstoestand (waarschuwingstoon aan), dan wordt de 
waarschuwingstoon uitgeschakeld. 

 
 Op de brailleleesregel verschijnen de volgende meldingen: 
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'Low battery warning on’ 
 'Low battery warning uit’ 
  
[5] Oplaadbare batterijstatus weergave (niet bij Braille Star 80) 
 Het opladen van de oplaadbare batterij is ook mogelijk als het braillesysteem 

ingeschakeld is. Met [5] kan de status van de oplaadbare batterij worden 
weergegeven. In de snellaadmodus wordt een lege oplaadbare batterij in ca. 
2,5 uur tot 90% opgeladen. Op de brailleleesregel verschijnen de volgende 
meldingen: 
 
'Battery charging’ De oplaadbare batterij wordt opgeladen met 

een conditionerings-, eind- of 
onderhoudsspanning. 

'Running on battery’ De oplaadbare batterij wordt momenteel niet 
opgeladen. 

'Battery quick charging’ Snellaadmodus. 
'No batteries!’ Er zijn geen oplaadbare batterijen. 

 
[6] Oplaadbare batterijcapaciteitsweergave (niet bij de Braille Star 80) 
 De ter beschikking staande capaciteit van de oplaadbare batterij wordt in % 

weergegeven. De oplaadbare batterijcapaciteit wordt door de intelligente 
bewakingselektronica in een zelflerend proces bepaald. Hiertoe moet de 
oplaadbare batterij een keer volledig ontladen, geladen en weer ontladen 
worden, zodat de databasis voldoende gegevens heeft voor de correcte 
bepaling van de capaciteit. Als de databasis niet voldoende gegevens heeft, 
wordt achter de waarde een vraagteken gezet. 

 
[8] Weergave oplaadbare batterijspanning (niet bij de Braille Star 80) 
 De spanning van de oplaadbare batterij wordt in Volt weergegeven. 
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8 Instellingen voor Handy Tech brailleleesregels 

In de universele Handy Tech brailleleesregel driver kunt u verschillende instellingen 
gebruiken om uw braillesysteem met de PC en uw screenreader te laten werken. Om het 
instellingenvenster te openen, drukt u toets [1 8] samen in. Als alternatief kunt u ook [B12] 
op het nummerblok van de Braille Star 80 indrukken. Het instellingenvenster kan ook 
vanuit het startmenu onder “Programma’s – Handy Tech – brailleleesregel driver 
configureren” worden geopend (Programs – Handy Tech – Configure Braille display 
driver). Daarbij mag de brailleleesregel driver niet actief zijn. In dit instellingenvenster vindt 
u de volgende zes tabbladen: 

• Verbinding (Connection) 
• ATC (ATC) 
• Statuscellen (Status Cells) 
• Toets acties (Key Actions) 
• Overige (Miscellaneous) 
• Info (info) 

 
De door u in de tabbladen gekozen instellingen worden opgeslagen, wanneer u de knop 
“OK” of “Toepassen” indrukt. Als u de OK-knop gebruikt, wordt het dialoogvenster 
gesloten. De instelmogelijkheden op deze zes tabbladen worden hieronder nader 
uitgelegd. 

8.1 Verbinding 

Het selectievakje “driver activeren” (Activate Driver) is aangevinkt, zodat uw 
brailleleesregel door de screenreader kan worden aangestuurd. Als u dit vinkje verwijdert, 
wordt de driver gedeactiveerd en worden er geen Handy Tech brailleleesregels meer 
aangestuurd. 
In het veld “Apparaatherkenning” (Device Detection) kunt u tussen twee 
instelmogelijkheden kiezen: “Automatisch” (Automatic) betekent, dat uw screenreader de 
brailleleesregel vindt, ongeacht op welke poort van uw PC zij is aangesloten. Alternatief 
kunt u ook een vaste poort aangeven, waarop de screenreader naar de brailleleesregel 
moet zoeken. In de bijbehorende keuzelijst kunt u een van de beschikbare COM poorten 
kiezen, waarbij de soort poort (bijvoorbeeld USB of Bluetooth) ook wordt aangeduid.  
Door middel van het veld “brailleleesregelinformatie weergeven” (Show Pop-Up Braille 
Display Information) kunt u instellen, of u bij de start van de screenreader geïnformeerd 
wilt worden, welke brailleleesregel op welke poort van uw PC is aangesloten. U krijgt dan 
een klein dialoogvenster, waarin de versie van de brailleleesregel driver, de herkende 
brailleleesregel en de poort worden aangegeven.  
U kunt hier tussen de volgende drie mogelijkheden kiezen:  

• Bij verandering van apparaat of poort: het dialoogvenster verschijnt alleen, wanneer 
u een andere Handy Tech brailleleesregel op de PC aansluit, of wanneer u de 
brailleleesregel die u gebruikt, op een andere poort van de PC aansluit.   

• Nooit: het dialoogvenster wordt niet weergegeven bij de start. 
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• Bij iedere start: iedere keer dat u uw screenreader opstart, wordt het dialoogvenster 
weergegeven. 

 
Wanneer het selectievakje „Driver ook zonder aangesloten apparaat starten“(Connect 
Braille display even when switched on after start up) is aangevinkt, wordt uw 
brailleleesregel ook herkend als u deze na de start van de screenreader aansluit en 
inschakelt. Standaard is dit selectievakje niet aangevinkt.  
Als het selectievakje “brailleleesregel zoeken na verbroken verbinding” (Reconnect Braille 
display automatically when disconnect) is aangevinkt, zal de screenreader met korte 
tijdsintervallen de brailleleesregel zoeken, als de verbinding verbroken wordt. Als u de 
brailleleesregel bijvoorbeeld uitgeschakeld heeft, om het toetsenbord te verwijderen of om 
de aansluitkabel te verleggen, dan zoekt de screenreader net zo lang naar de 
brailleleesregel, tot u hem weer inschakelt.  
Met het selectievakje “Bij het zoeken een spraakmelding geven” (Notify when searching 
for connection) kunt u de screenreader opdragen, u dit te melden. Er klinkt dan met korte 
intervallen een melding, bijvoorbeeld: “Zoeken naar Braille Star 40“. 

8.2 ATC 

Met de ATC technologie, die op dit moment alleen voor de Modular Evolution beschikbaar 
is, kan uw leespositie op de brailleleesregel bepaald worden, wat u nieuwe mogelijkheden 
geeft bij de bediening en aansturing van de PC. Dit tabblad wordt alleen weergegeven, als 
uw screenreader door middel van de Handy Tech brailleleesregel driver de ATC-functies 
ondersteunt.  

8.3 Statuscellen 

Om weer te geven, waar u zich op het beeldscherm bevindt, bijvoorbeeld in een menu of 
in een tekstveld, zijn er zogenaamde statuscellen. Wat precies in deze statuscellen wordt 
weergegeven, hangt af van de door u gebruikte screenreader. In het tabblad “Statuscellen” 
kunt u enkele opties voor deze statuscellen vastleggen. 
 
In het veld ‘Apparaat” (Device) kunt u instellen, welk Handy Tech braillesysteem ofwel 
welke brailleleesregel u gebruikt. Standaard wordt het aangesloten apparaat herkend en 
ingesteld. U heeft via deze apparaatkeuze echter ook de mogelijkheid, andere Handy 
Tech brailleleesregels te configureren, ook als deze op het moment niet zijn aangesloten.  
 
Daaronder kunt u het aantal statuscellen vastleggen. Standaard worden 4 cellen als 
statuscellen gebruikt. Tussen de statuscellen en de rest van de regel wordt automatisch 
een lege cel als scheiding ingevoegd. Deze lege cel heeft geen functie. 
 
In het veld “Positie van de statuscellen” (Position of status cells) legt u vast, of de 
statuscellen rechts of links op de brailleleesregel worden geplaatst. Standaard bevinden 
ze zich links. 
 
Met het selectievakje “Statuscellen weergeven” (Display status cells) kunt u instellen, of de 
statuscellen worden weergegeven of niet. Standaard worden de statuscellen niet 
weergegeven. Een snellere manier, om de statuscellen in- of uit te schakelen, is om 
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gelijktijdig [SPCL + SPCR] in te drukken. U hoeft hiervoor het instellingenmenu niet te 
openen.  

8.4 Toets acties 

Op dit tabblad kunt u de toetsen op uw braillesysteem op de volgende drie manieren 
beïnvloeden: 

• Toetsblokkering (Key Lock]: toetsen, die als geblokkeerd zijn gedefinieerd, worden 
genegeerd bij het indrukken.  

• Sneltoetsen: toetsen (Fast Keys), die als sneltoetsen zijn gedefinieerd, voeren hun 
actie al uit bij het indrukken en niet pas bij het loslaten van de toets.  

• Toetsherhaling (Repaet Keys): toetsen die als herhalingstoetsen zijn gedefinieerd, 
voeren hun actie met regelmatige intervallen uit, als de toets langer wordt ingedrukt.  

8.4.1 Toetsblokkering 

Om te vermijden, dat bijvoorbeeld bij het leren werken met uw braillesysteem onbedoelde 
functies door het onopzettelijk indrukken van een toets worden uitgevoerd, kunnen toetsen 
geblokkeerd worden.  
Met het selectievakje “Toetsblokkering gebruiken” (Use Key Lock) kunt u deze functie 
activeren. Door middel van de knop “geblokkeerde toetsen^” (Locked Keys) opent u het 
dialoogvenster “Geblokkeerde toetsen voor het apparaat definiëren” (Define locked keys 
for device). In het veld “Apparaat” (Device) wordt automatisch de aangesloten 
brailleleesregel vermeld.  
Daarna moet u in het veld “Beschikbare toetsen” (Available Keys)  die toetsen uitkiezen, 
die u wilt blokkeren. Gebruikt u de knop “Toevoegen“(Add) om de gewenste toets naar de 
lijst “Geblokkeerde toetsen” (Locked Keys) te verplaatsen. Met de knop “Verwijderen” 
(Remove) wordt de betreffende toets weer in de lijst beschikbare toetsen terug geplaatst.  
Standaard zijn er geen toetsen geblokkeerd. 

8.4.2 Sneltoetsen 

Sneltoetsen dienen om de door het indrukken van een toets uitgevoerde functie al bij het 
indrukken en niet pas bij het loslaten van een toets uit te voeren. Als in een combinatie 
van meerdere toetsen een sneltoets zit, dan moet die als laatste worden ingedrukt. 
 
Met het selectievakje “Sneltoetsen gebruiken” (Use Fast Keys) kunt u deze functie 
activeren. Door middel van de knop “Sneltoetsen^” opent u het dialoogvenster 
“Sneltoetsen voor het apparaat definiëren” (Define Fast Keys for device). In het veld 
“Apparaat” (Device) wordt automatisch de aangesloten brailleleesregel vermeld.  
Daarna moet u in het veld “Beschikbare toetsen” (Available Keys) die toetsen uitkiezen, 
die u als sneltoetsen wilt gebruiken en door middel van de knop “Toevoegen” (Add) naar 
de lijst “Sneltoetsen” verplaatsen. Standaard zijn er geen toetsen als sneltoets ingesteld. 
In de braille-invoer zijn geen sneltoetsen geactiveerd.  

8.4.3 Toetsherhaling 

Met de toetsherhaling kunt u een door een druk op een toets uitgevoerde functie in 
instelbare tijdsintervallen steeds weer laten herhalen. Dat heeft het voordeel dat u, 



Handy Tech

Elekt ron ik GmbH 

Braille Star 80
Instellingen voor Handy Tech brailleleesregels

 

Pagina 94 

wanneer u bijvoorbeeld door een lijst van aantekeningen wilt bewegen, niet voor iedere 
aantekening opnieuw op de toets hoeft te drukken. U kunt de toets ingedrukt houden, tot 
de cursor zich op de gewenste plaats in de lijst bevindt. 
 
Met het selectievakje “Toetsherhaling gebruiken” (Use Repeat Keys) kunt u deze functie 
activeren. Standaard is de toetsherhaling uitgeschakeld. Door middel van de knop 
“Herhalingstoetsen^” (Repeat Keys^) opent u het dialoogvenster “Instelling voor 
toetsherhaling” (Settings for repeat keys). In het veld “Apparaat” (Device) wordt 
automatisch de aangesloten brailleleesregel vermeld.  
Daarna moet u in het veld “Beschikbare toetsen” (Available Keys) die toetsen uitkiezen, 
die u als herhalingstoetsen wilt definiëren en door middel van de knop “Toevoegen” (Add) 
naar de lijst “Herhaalbare toetsen” verplaatsen.  
Voor de braillesystemen zijn de toetsen [1], [4], [TLB], [TLO], [TRB] und [TRO] standaard 
met een herhalingsinterval van 500 milliseconden ingesteld, als u de toetsherhaling 
inschakelt. U kunt deze tijd in het veld “Herhalingsinterval in milliseconden” veranderen.  
In de braille-invoer is de toetsherhaling gedeactiveerd  

8.5 Overige 

Op het tabblad “Overige” kunt u vastleggen, of uw acties in een protocolbestand (logboek) 
moeten worden bijgehouden. Deze functie is alleen nuttig in het geval u hulp nodig heeft. 
Activeert u deze functie alleen wanneer bijvoorbeeld de helpdesk van uw leverancier u 
daarom vraagt. 
Waar dit protocolbestand opgeslagen moet worden, kunt u vastleggen in het veld 
“Protocolbestand”. 
 
Als u het selectievakje “Bij braille-invoer punt 7 en 8 als Backspace respectievelijk 
Entertoets” (Quick Entry in PC mode by Dot 7 as Back Space and Dot 8 as Enter) 
aanvinkt, functioneert toets [7] ] bij de braille-invoer als Backspace en toets [8] als Enter. 
Als u deze functie niet wilt gebruiken, kunt u het selectievakje op deze plaats deactiveren.  

8.6 Info 

Op het tabblad “Info” vindt u belangrijke informatie over uw braillesysteem en de door u 
gebruikte driver software.  
In het veld “Actieve brailleleesregel” (Active Braille display) wordt weergegeven, welke 
brailleleesregel u gebruikt, op welke poort deze aangesloten is, en het serienummer. 
Verder vindt u een aanwijzing over het tijdstip voor het volgende aanbevolen onderhoud 
van uw braillesysteem.  
In het veld “Driver eigenschappen” (Driver properties) wordt getoond, welke screenreader 
driver actief is en welke versie daarvan. 
In het veld “Uw leverancier“(Your dealer) vindt u de contactgegevens van uw Handy Tech 
leverancier met adres, telefoonnummer en e-mail adres.  
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9 Batterij management 

Uw braillesysteem is, met uitzondering van de Braille Star 80, met vier NiMH AA 
oplaadbare batterijen uitgerust. Als u de Braille Star 80 gebruikt, kunt u dit hoofdstuk 
overslaan. Met nieuwe, volgeladen oplaadbare batterijen kan het apparaat ca. 20 uur 
werken. Deze maximale bedrijfstijd als met het ouder worden van de oplaadbare batterijen 
korter worden. De levensduur van de oplaadbare batterijen bedraagt bij regelmatig 
opladen ca. 2 jaar. 
 
Oplaadbare batterijen ondergaan een verouderingsproces, dat door ongunstige 
omstandigheden verergerd kan worden. U merkt, dat schijnbaar vol geladen oplaadbare 
batterijen slechts korte werken, en dan alweer opgeladen moeten worden. U kunt het 
volgende doen om dit effect te verminderen: 

• Probeer uw oplaadbare batterijen altijd helemaal leeg te laten lopen, voor u ze weer 
oplaadt 

• Gebruik de in het braillesysteem geïntegreerde oplader. 

9.1 Typen oplaadbare batterijen 

Het braillesysteem gebruikt vier oplaadbare batterijen met de volgende technische 
gegevens: 

• Type NiMH (Nickel-Metall-Hydrid) 
• Grootte AA 
• Nominale spanning 1,2 V 
• Nominaal vermogen 2100 mAh 

 
Het gaat hierbij om gewoon in de handel te verkrijgen oplaadbare batterijen, die in een 
elektronicawinkel of bij Handy Tech gekocht kunnen worden. Let u erop, dat u oplaadbare 
batterijen met exact dezelfde kenmerken koopt. Bij het vermogen kunt u enigszins 
afwijken. Het is aan te bevelen, alle vier de oplaadbare batterijen om te wisselen. Het 
vermogen van de vier oplaadbare batterijen moet gelijk zijn. De capaciteitsweergave klopt 
anders  niet en de bedrijfstijd kan zich wijzigen. 
 
In plaats van oplaadbare batterijen kunnen ook gewone batterijen van gelijke grootte 
worden gebruikt in het braillesysteem. U moet er daarbij echter wel absoluut op letten, dat 
niet geprobeerd wordt, deze op te laden, dus de stekker mag niet in het stopcontact 
worden gestoken! De batterijen kunnen daarbij  barsten en de oplaadelektronica kan 
erdoor defect raken. 

9.2 Opladen 

In het braillesysteem is een intelligente oplaadschakeling geïntegreerd om de oplaadbare 
batterijen op te laden. Het oplaadproces start automatisch, wanneer de stekker van het 
meegeleverde adaptergedeelte in het stopcontact is gestoken. 
Het oplaadproces duurt bij lege oplaadbare batterijen ongeveer 3 uur. Het einde van het 
opladen en de maximaal toelaatbare ontlading worden door de elektronica herkend en 
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berekend. De oplaadbare batterijen kunnen zo noch overladen noch te sterk ontladen 
worden. Het adaptergedeelte kan ook langere tijd aangesloten blijven. 

9.3 Capaciteitsweergave oplaadbare batterij 

De (rest)capaciteit van de oplaadbare batterij wordt onder alle omstandigheden door het 
apparaat bewaakt. Zo is het ook mogelijk, op ieder tijdstip de actuele toestand van de 
oplaadbare batterij weer te laten geven. Hiertoe zijn er twee mogelijkheden: de weergave 
van de oplaadbare batterijspanning en de weergave van de ter beschikking staande 
restcapaciteit. 
 
De oplaadbare batterijspanning is een directe maatstaf voor de toestand van de 
oplaadbare batterij. Het eindpunt voor ontlading ligt bij 4,0 V. De brailleleesregel schakelt 
zichzelf uit bij een oplaadbare batterijspanning van ongeveer 4,0 V en kan pas weer 
worden ingeschakeld, als het apparaat om op te laden op de netstroom wordt 
aangesloten. Bij volgeladen oplaadbare batterijen kan de spanning tot 5,6 V bedragen, 
tijdens het opladen meer dan 6 V. 
 
Om iets over uw oplaadbare batterij te weten te komen, kunt u zich in het menu Info, 
submenu Oplaadbare batterij alle belangrijke waarden laten tonen. 
 
De restcapaciteit van de oplaadbare batterijen wordt in % weergegeven. Een volgeladen 
oplaadbare batterij heeft een capaciteit van minstens 99%. De berekening van de 
restcapaciteit vindt plaats in een nogal ingewikkeld proces, waarbij het apparaat de 
oplaadbare batterijtoestand over een langere periode observeert en data voor de 
berekening verzamelt. Een correcte weergave van de capaciteit is pas mogelijk na een 
keer volledig opladen en weer ontladen. Als dit nog niet is gebeurd, wat bij nieuw 
geleverde apparaten in de regel het geval is, verschijnt achter de capaciteitsaanduiding 
een vraagteken. Het vraagteken duidt dus op een wat grotere onnauwkeurigheid van de 
weergave in de leertoestand. Dat betekent natuurlijk ook, dat iedere keer, als u de 
oplaadbare batterij uit het apparaat heeft genomen, de capaciteit opnieuw berekend moet 
worden. 

9.4 Automatische herkenning van te lage spanning.  

De herkenning van de oplaadbare batterijspanning van uw braillesysteem kent twee 
niveaus. Het eerste niveau schakelt bij een spanning onder 4,4 V iedere 18 seconden een 
waarschuwingstoon in. Dit is een teken, dat de oplaadbare batterijcapaciteit haar einde 
nadert en dat de oplaadbare batterijen moeten worden opgeladen. De waarschuwingstoon 
kan in de configuratiemodus met [5] worden in- of uitgeschakeld.  
 
Als de ondergrens van de oplaadbare batterijspanning bereikt is – deze ligt bij ca. 4 V – 
dan schakelt uw braillesysteem uit. Het heeft echter in deze toestand altijd nog een 
geringe stroom nodig. Daarom moet u uw braillesysteem niet langer dan een dag in deze 
toestand laten staan. Het beste is, dat u de oplaadbare batterijen direct weer oplaadt. Op 
zijn minst echter moet u het braillesysteem uitschakelen. 
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Als u uw braillesysteem meerdere weken niet gebruikt, laad de oplaadbare batterijen dan 
van te voren op, of verwijder de oplaadbare batterijen, zodat ze geheel van het apparaat 
gescheiden zijn. 

9.5 Wisselen van de oplaadbare batterijen 

Het braillesysteem beschikt over 4 oplaadbare batterijen waarmee u ongeveer 20 uur 
onafhankelijk van netstroom kunt werken. Bij de levering bevindt zich in het oplaadbare 
batterijvak een isoleerfolie, die het ontladen van de oplaadbare batterijen verhindert. Bij de 
levering zijn de oplaadbare batterijen volledig opgeladen, zodat u na het verwijderen van 
de isoleerstrip direct onafhankelijk van het net kunt werken. Met de meegeleverde adapter 
kunt u de ontladen oplaadbare batterijen weer opladen. 
 
Door verouderingsprocessen van de oplaadbare batterijen of bij gebruik van niet-
oplaadbare batterijen moeten deze gewisseld worden. Ga daarbij als volgt te werk:  

1. Schakel het braillesysteem uit en trek de kabel van het adaptergedeelte eruit. 
2. Als het braillesysteem zich in een draagtas bevindt, trek dan alle aan het apparaat 

aangesloten kabels eruit en neem het apparaat uit de tas. 
3. Draai het braillesysteem om zijn as, zodat de toetsen naar onder komen te liggen. 
4. De oplaadbare batterijvakken aan de onderkant van het apparaat beschikken over 

een klepje, dat om te openen in de richting van de oplaadbare batterij moet worden 
gedrukt. Let er hierbij op, dat de Braille Star 40 een vak heeft met vier oplaadbare 
batterijen, de Braille Wave twee vakken heeft met ieder twee oplaadbare batterijen 
en dat de Braillino vier vakken heeft met steeds één oplaadbare batterij. 

5. Nu kunt u de oplaadbare batterijen eruit nemen, door deze aan de kant met de 
inkerving (pluspool) op te tillen. 

6. Let er bij het inzetten van nieuwe oplaadbare batterijen op, dat hun koppen met de 
inkerving (pluspool) altijd van de in de vakken aangebrachte veren af wijzen. 

7. De deksel vergrendelt u, door deze met de daarvoor aanwezige pinnen in de 
behuizing te schuiven en dan licht op de klep te drukken, tot hij – duidelijk hoorbaar 
– vast klikt. 

8. Nu kunt u het braillesysteem weer in zijn draagtas schuiven en de drukknoppen 
sluiten. 

 
Belangrijke aanwijzingen: 

1. Gebruik uitsluitend NiMH oplaadbare batterijen, omdat de laadschakeling van het 
braillesysteem  alleen geschikt is voor dit type oplaadbare batterijen. 

2. Mocht u de oplaadbare batterijen vervangen door standaardbatterijen, verwijder 
deze dan absoluut voor u het braillesysteem aansluit op netstroom, omdat het 
oplaadmechanisme het verschil niet herkent. De batterijen worden overladen 
(explosiegevaar!), waardoor schade aan het apparaat, maar ook voor uw 
gezondheid, niet uitgesloten kan worden. 

3. Het is niet aan te bevelen, slechts een deel van de oplaadbare batterijen om te 
wisselen. Hierdoor worden nieuwe oplaadbare batterijen sneller verbruikt en 
oplaadbare batterijen met een kleinere capaciteit kunnen schade oplopen. 
Hetzelfde geldt bij gebruik van niet-oplaadbare batterijen. 

4. Voor het weggooien van lege batterijen en oplaadbare batterijen gelden per land 
andere regels en wetten. 
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10 Belangrijke aanwijzingen 

Dit hoofdstuk bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid en garantie, die u in ieder 
geval voor de ingebruikname van het apparaat  moet lezen. 
 
In het elektronisch circuit van de brailleleesregel wordt een hoge spanning van 200 Volt 
opgewekt om de braillecellen aan te sturen. Bij openen van het apparaat bestaat het 
gevaar van een elektrische schok. 

10.1 Opstartprocedures 

Bij het inschakelen van uw braillesysteem voert het apparaat tests van verschillende 
componenten uit. Dit hoofdstuk beschrijft deze tests gedetailleerd. Als er bij het opstarten 
een foutmelding verschijnt, helpt dit hoofdstuk u, om die beter te begrijpen. 
 
Leest u bij problemen alstublieft in ieder geval ook hoofdstuk 10.1.2 

10.1.1 Zelftest van het bestandssysteem. 

Bij de zelftest van het bestandssysteem wordt het hele seriële Flashgeheugen doorzocht. 
Daarbij wordt ieder bestand erop getest, of het volledig aanwezig is, of de gegevens 
correct zijn opgeslagen en of er geen twee bestanden naar dezelfde sector verwijzen 
(aaneenschakeling). Verder worden de beide systeemsectoren op correcte inhoud getest. 
De test kan met drie verschillende gebeurtenissen afsluiten, die verschillende 
consequenties hebben: 
1. Bij de tests werden geen fouten gevonden; er zijn geen maatregelen nodig. 
2. Er werd een fout vastgesteld, waardoor niet het hele bestandssysteem getroffen is. Het 

bestandssysteem meldt een waarschuwing. 
3. Er werd een ernstige fout vastgesteld, die het nodig maakt, het hele Flashgeheugen 

opnieuw te formatteren. 
 
In het geval van een waarschuwing geeft het braillesysteem de volgende melding op de 
brailleleesregel: 
 ’Warning when initializing file system, Backup recommended!’. 
 
Nadat u deze melding met [TLM] heeft verlaten, verschijnt een melding, die de versie van 
het bestandssyteem, het nummer van de opgetreden fout en een foutbeschrijving bevat. 
De weergave ziet er als volgt uit: 
 ’FsVersion x.y, Error: n: t.’ 
waarbij x.y de versie van het bestandssysteem is, n het nummer van de opgetreden fout 
en t de foutbeschrijving. 
 
Als er een ernstige fout optreedt (“fatal error”), dan geeft uw braillesysteem het volgende 
aan: 
 ’Fatal: Error in file system. Flash disk must be formatted.’. 
Deze melding volgt de al bekende weergave van het versienummer van het 
bestandssysteem, het foutnummer en de foutbeschrijving. 
 



Braille Star 80 
Belangrijke 
aanwijzingen 

Handy Tech

Elekt ron ik GmbH

 

Pagina 99 

Als u deze weergave verlaat, begint het braillesysteem het Flashgeheugen te formatteren. 
Na het formatteren wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart en moet u het 
meldingsbestand opnieuw laden. 
 
Let op: in versie 2.00 van de braillesysteem firmware worden geen beschrijvingen van de 
foutteksten gegeven. Als u ons over fouten van het braillesysteem informeert, volstaat het 
om het foutnummer door te geven. 
 
Attentie: 
Als na het laden van nieuwe firmware een ernstige fout van het braillesysteem wordt 
gemeld, dan kan dat eraan liggen, dat het versienummer van het braillesysteem is 
veranderd.  

10.1.2 Redden van bestanden bij ernstige fouten.  

Als er een ernstige foutmelding optreedt, zonder dat u veranderingen in de firmware heeft 
aangebracht, dan kunnen de bestanden helaas niet meer gered worden. Hoewel het zeer 
onwaarschijnlijk is dat dit ooit zal gebeuren, bevelen wij u aan uw bestanden regelmatig op 
een ander systeem op te slaan, bijvoorbeeld een PC. 
 
Verder is het denkbaar, dat u na een firmware update een ernstige foutmelding in het 
braillesysteem krijgt, terwijl zich op het braillesysteem nog belangrijke bestanden 
bevinden. 
 
!!! BELANGRIJK!!! 
Verlaat in dat geval de foutmelding NIET met [TLM]! Als het automatische 
formatteerproces eenmaal is begonnen, zijn alle gegevens verloren! 
 
Schakel in dat geval het braillesysteem uit en start het weer op in de EPROM-modus (bij 
het inschakelen op toets [8] drukken). Laad de tot dan toe gebruikte firmware versie in het 
braillesysteem en sla vervolgens alle bestanden op een PC. 

10.2 Verwendete Symbole 

De symbolen op de onderkant van het apparaat hebben de volgende betekenis: 
 

  Volg de informatie in de handleiding  

  Toepassingsdeel van het type B 
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10.3 Veiligheidsaanwijzingen volgens de norm voor medische 
apparaten 

Voor medische elektrische apparaten gelden bijzondere voorzorgsmaatregelen met 
betrekking tot de EMV (‘elektromagnetische verdraagzaamheid’) en moeten in 
overeenstemming met de aanwijzingen in deze handleiding worden geïnstalleerd en in 
gebruik genomen worden. Leest u alstublieft ook de algemene veiligheidsaanwijzingen in 
hoofdstuk 10.4. 
 
Draagbare mobiele HF communicatie-inrichtingen (zenders) kunnen medische elektrische 
apparaten beïnvloeden. 

10.4 Algemene veiligheidsaanwijzingen 

Breng uw braillesysteem niet met vloeistoffen (regen, koffie ^) in contact.  Als er vloeistof 
doordringt bestaat het risico dat u een elektrische schok krijgt, die uw gezondheid in 
gevaar kan brengen. Bovendien is het mogelijk dat het apparaat daardoor defect raakt en 
dat een dure reparatie noodzakelijk is. 
 
Het braillesysteem mag alleen geopend worden door de Firma Handy Tech Elektronik 
GmbH of door een geautoriseerde wederverkoper. Het apparaat bevat geen onderdelen 
die door de gebruiker zelf gerepareerd kunnen worden. Neem, als er iets defect is, contact 
op met uw leverancier of direct met Handy Tech. Het onderhoud van het apparaat mag 
alleen door een geautoriseerde leverancier worden verricht. 
 
Uw braillesysteem mag niet meteen ingeschakeld worden, als het van een koude in een 
warme ruimte is gebracht. Het condenswater dat daarbij ontstaat kan onder ongunstige 
omstandigheden het apparaat kapot maken. Uw braillesysteem moet voor het wordt 
ingeschakeld op kamertemperatuur gekomen zijn. 
 
Uw braillesysteem mag tijdens het gebruik niet blootgesteld worden aan overmatige 
temperaturen en/of een te hoge luchtvochtigheid. De omgevingstemperatuur moet tussen 
de +10°C en +40°C zijn, de luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80%. 
 
Het braillesysteem mag niet in natte ruimtes, bijvoorbeeld badkamers, worden gebruikt, 
omdat in het apparaat een spanning van 200 Volt wordt opgewekt.  
De kabels (USB-kabel, kabel met adapter voor het stopcontact) moeten zo neer worden 
gelegd, dat het geen gevaar (struikelgevaar) oplevert. 
 
Als u de USB-kabel in het braillesysteem steekt of eruit wilt trekken, vermijd dan absoluut 
om het stekkercontact direct aan te raken. Een aanraking kan door elektrostatische 
ontlading de poort van uw computer beschadigen. 
 
Voor het uitnemen van de stekker uit uw braillesysteem bevelen wij aan, de kabel eerst los 
te maken van de PC. 
 
Gebruik voor het aansluiten op het elektriciteitsnet om te werken of om de batterijen op te 
laden uitsluitend de in de levering van het braillesysteem inbegrepen adapter van het type 
FW7555M/09. 
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De meegeleverde adapter mag in geen geval gebruikt worden, wanneer er normale – niet 
oplaadbare- of NiCd-batterijen in het apparaat zitten.  
 
Tijdens het reinigen moet de stekker uit het stopcontact getrokken zijn en moet de USB-
kabel verwijderd worden. 
 
Als het braillesysteem is gevallen, de behuizing beschadigd is, of als het braillesysteem 
niet goed functioneert, dient u het apparaat onmiddellijk uit te schakelen en door 
geautoriseerde servicemonteurs te laten nakijken. 
 
De stekker moet uit het stopcontact worden getrokken, als het apparaat gedurende 
langere tijd niet wordt gebruikt. 
 
Sluit voor u de adapter uit het braillesysteem trekt al uw werk af. Het omschakelen van 
net- op batterijspanning heeft enige tijd nodig. In die tijd kunnen schommelingen in de 
spanning ontstaan.  
 
Het apparaat moet aan het eind van haar levensduur in overeenstemming met de 
richtlijnen voor elektrische apparaten worden ingezameld en verwerkt. 

10.5 Omgaan met  uw braillesysteem 

De braillecellen van uw braillesysteem zijn uitgerust met betrouwbare en onderhoudsarme 
piëzotechnologie. Als u goed met het apparaat omgaat, kunt u er vele jaren plezier van 
hebben. 
 
Gebruik uw braillesysteem alleen bij normale kamertemperatuur en bescherm het tegen 
vocht. Uw braillesysteem  mag niet blootgesteld worden aan sterke 
temperatuurschommelingen. 
 
Transporteer uw braillesysteem alleen in de meegeleverde tas, omdat deze bescherming 
biedt voor stoten en beschadigingen. 
 
Laat uw braillesysteem nooit vallen en vermijd het om het apparaat bloot te stellen aan 
harde schokken. 
 
Werk alleen met schone vingers met uw braillesysteem, omdat anders de braillepennetjes 
vaker blijven hangen en pas bij aanraking los komen.  
 
Zorg ervoor, dat er geen vloeistof in de brailleleesregel binnendringt. Vooral de 
braillecellen zijn zeer gevoelig voor vocht, omdat de Piëzo-elementen, die door 
hoogspanning worden aangedreven er kapot door kunnen gaan. 
 
Het verdient aanbeveling, uw braillesysteem in uitgeschakelde toestand af te dekken, om 
het binnendringen van stof te vermijden. 
 
Reinig uw braillesysteem met een licht vochtige doek zonder reinigingsmiddel. De 
braillecellen mogen alleen met een droge, niet pluizende doek worden afgenomen. 
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De braillecellen moeten bij normaal gebruik iedere twee jaar grondig gereinigd worden.  
Over het algemeen worden bij een onderhoudsbeurt van de brailleleesregel alle pennetjes 
en toetskapjes vernieuwd en worden alle bedieningselementen getest. Aansluitend wordt 
dan nog een duurtest uitgevoerd. Gedurende het onderhoud kunnen wij u een ruilapparaat 
aanbieden. 

10.6 Garantie 

Als u het braillesysteem, dat door ons werd verzegeld, in de garantieperiode open maakt, 
vervalt de garantie. Hetzelfde geldt voor onjuist gebruik.  
 
Zou u tegen alle verwachtingen in een defect vaststellen aan uw Easy Braille, dan staat 
onze reparatieservice tot uw dienst. 

10.7 Technische ondersteuning 

Het braillesysteem is een zeer complex product. Het braillesysteem is zoveel mogelijk zo 
ontworpen dat de bediening eenvoudig is en zichzelf wijst. Toch kunnen mensen 
problemen hebben om alles te begrijpen en kunnen fouten worden gemaakt in de 
bediening, waardoor het werken bemoeilijkt wordt.  
Raadpleeg alstublieft als eerste altijd deze handleiding – alle processen en foutmeldingen 
zijn hierin beschreven. 
 
Mocht u het probleem zo niet kunnen oplossen, wendt u zich dan tot uw leverancier of 
adviseur. U kunt zich natuurlijk ook direct tot de firma Handy Tech Elektronik GmbH, Horb, 
wenden. U heeft de volgende mogelijkheden: 
- Post: Handy Tech Elektronik GmbH, Brunnenstraße 10, 72160 Horb, Duitsland 
- Telefoon: +49 7451 5546 0 
- Fax:  +49 7451 5546 67 
- E-Mail: Voor Braille Wave: brw.help@handytech.de 
  Voor Braille Star 40/80: brs.help@handytech.de 
  Voor Braillino: bl2.help@handytech.de 
 
Voor vragen over het braillesysteem, afhankelijk van het door u gebruikte type, is een 
speciaal e-mail adres ingesteld. Dit zorgt ervoor, dat uw berichten direct bij de juiste 
personen terechtkomen. Natuurlijk kunt u ook het algemene e-mail adres van Handy Tech 
gebruiken: hilfe@handytech.de. 



Braille Star 80 
Lijst van 
toetsencombinaties 

Handy Tech

Elekt ron ik GmbH

 

Pagina 103 

11 Lijst van toetsencombinaties 

Hieronder vindt u een lijst met de belangrijkste functies en hun toetsencombinaties. De 
getallen in de rechter kolom van de tabel hebben daarbij betrekking op de in te drukken 
brailletoetsen. 

11.1 Navigeren in het menusysteem 

Functie Toets 

Een menu-item naar links TB of SPC + 7 of SPC + 1 
Een menu-item naar rechts TO of SPC + 8 of SPC + 4 
Eerste menu-item van een niveau SPC + 1 2 3 
Laatste menu-item van een niveau SPC + 4 5 6 
Een menuniveau naar boven TLM 
Selectie of een menuniveau dieper TRM 
Selectievakje aan-/uitvinken SPC of TRM of CR-toetsen 
Menu-item direct selecteren Sneltoetsen (Hotkeys) 
Terugkeren naar de onderbroken 
(suspended) tekstverwerker 

SPC + 1 2 3 4 5 6 

11.2 Tekstverwerkerfuncties 

Functie Toets 

Afbreken van bewerkingen, markeringen 
opheffen 

TLM 

In de tekst lezen TB of TO 
Automatisch lezen starten SPC + TO 
Veranderen automatische leessnelheid TB of TO, als automatisch lezen actief is 
Manueel scrollen  SPC 
Automatisch lezen pauzeren CR-toetsen 
Verwijderen van het teken op de plaats van 
de cursor 

SPC + 4 5 

Backspace Brailletoetsencombinatie b (SPC + 1 2) 
Cursor naar het begin van het bestand 
(Home) 

SPC + 1 2 3 

Cursor naar het eind van het bestand (End) SPC + 4 5 6 
Cursor naar het begin van de regel SPC + 1 3 
Cursor naar het eind van de regel SPC + 4 6 
Cursor naar het begin van de volgende zin SPC + 5 
Cursor naar het begin van de vorige zin SPC + 2 
Cursor naar het volgende woord SPC + 6 
Cursor naar het vorige woord SPC + 3 
Cursor naar links bewegen SPC + 7 
Cursor naar rechts bewegen SPC + 8 
Cursor een regel naar boven SPC + 1 
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Cursor een regel naar beneden SPC + 4 
Cursor direct plaatsen Cursorrouting-toetsen 
Begin van een blok markeren SPC + TRM of tweemaal op de [CR]-toets aan 

het begin van het blok drukken 
Blok knippen Brailletoetsencombinatie x (SPC + 1 3 4 6) 
Blok kopiëren Brailletoetsencombinatie c (SPC + 1 4) 
Blok wissen (zonder kopiëren) Brailletoetsencombinatie X (SPC + 1 3 4 6 7) 

of SPC + 1 2 
Blok plakken Brailletoetsencombinatie v (SPC + 1 2 3 6) 
Markering en cursor wisselen SPC + 7 8 
Invoeg- (insert)/overschrijfmodus  Brailletoetsencombinatie i (SPC + 2 4), 

standaardinstelling is invoegen 
Markering plaatsen TB + TO 
Sprong naar markering  Brailletoetsencombinatie m (SPC + 1 3 4) 
Voorwaarts zoeken (toenemend) Brailletoetsencombinatie f (SPC + 1 2 4) 
Achterwaarts zoeken (toenemend) Brailletoetsencombinatie F (SPC + 1 2 4 7) 
Voorwaarts vervangen Brailletoetsencombinatie r (SPC + 1 2 3 5) 
Tekens in ASCII weergeven Brailletoetsencombinatie D (SPC + 1 4 5 7) 
Actuele datum invoegen Brailletoetsencombinatie d (SPC + 1 4 5) 
Actuele tijd invoegen Brailletoetsencombinatie t (SPC + 2 3 4 5) 
Bestand opslaan (zonder te sluiten) Brailletoetsencombinatie s (SPC + 2 3 4) 
Bestand vanuit tekstverwerker openen Brailletoetsencombinatie o (SPC + 1 3 5) 
Bestand in leesmodus openen Brailletoetsencombinatie O (SPC + 1 3 5 7) 
Naar volgende bestand wisselen SPC + 5 6 8 
Naar vorige bestand wisselen SPC + 2 3 7 
Bestand opslaan en sluiten Brailletoetsencombinatie e (SPC + 1 5) 
Tekstverwerker suspenderen SPC + 1 2 3 4 5 6 
Instellingenmenu van de tekstverwerker Brailletoetsencombinatie u (SPC + 1 3 6) 
Statusaanduiding Brailletoetsencombinatie S (SPC + 2 3 4 7) 
Naar de PC modus omschakelen Brailletoetsencombinatie p (SPC + 1 2 3 4) 
Help functie Brailletoetsencombinatie h (SPC + 1 2 5) 

11.3 Toetsen in de PC modus 

Functie Toets 

Terugkeer naar menu SPC + 1 3 4 ongeveer een halve seconde 
ingedrukt houden 

Omschakelen tussen brailleleesregel en 
statusmodule aanduiding  

SPCL + SPCR  

11.4 Vast toegewezen toetsen op het externe toetsenbord 

Functie Toets/toetsencombinatie 

Omschakeling externe toetsenbord naar PC Brailletoetsencombinatie : (SPC + 2 5) 
alleen Braille Star 40/80 

Een brailleleesregel-lengte naar links Page Up 
Een brailleleesregel-lengte naar rechts Page Down 
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Functie Toets/toetsencombinatie 

Cursor naar het begin van het bestand Ctrl+Home 
Cursor naar het eind van het bestand Ctrl+End 
Toggelen tussen invoegen en overschrijven  Insert 
Actuele teken wissen Delete 
Teken links van de cursor wissen  Backspace 
Begin van een blok markeren Ctrl+Enter 
Blok kopiëren  Ctrl+c 
Blok knippen Ctrl+x 
Blok wissen (zonder kopiëren) Ctrl+X of Backspace 
Blok plakken Ctrl+v 
Markering en cursor wisselen Ctrl+Tab 
Statusaanduiding Ctrl+S 
Voorwaarts zoeken (incremental) Ctrl+f 
Achterwaarts zoeken (incremental) Ctrl+F 
Voorwaarts vervangen Ctrl+r 
ESC-functie ESC 
Navigatie Pijltjestoetsen  
Cursor naar het vorige woord Ctrl+pijltje naar links 
Cursor naar het volgende woord Ctrl+pijltje naar rechts 
Cursor naar de vorige zin Ctrl+pijltje omhoog 
Cursor naar de volgende zin Ctrl+ pijltje omlaag 
Cursor naar het begin van de regel Home 
Cursor naar het eind van de regel End 
Markering plaatsen Ctrl+M 
Sprong naar markering Ctrl+m 
Naar volgende bestand wisselen ALT+Tab 
Naar vorige bestand wisselen ALT+Shift+Tab 
Tekstverwerker suspenderen Ctrl+spatie 
Bestand opslaan (zonder te sluiten) Ctrl+s 
Bestand opslaan en sluiten Ctrl+e 
Help functie Ctrl+h 
Instellingenmenu van de tekstverwerker Ctrl+u 
Omschakelen in de PC modus Ctrl+p 
Tekens in ASCII weergeven Ctrl+D 
Bestand vanuit de tekstverwerker openen Ctrl+o 
Bestand in leesmodus openen Ctrl+O 
Actuele datum in tekst invoegen Ctrl+d 
Actuele tijd in tekst invoegen Ctrl+t 

11.5 Funkties bij het inschakelen 

Functie Toets 

EPROM - modus Bij het inschakelen 8 ingedrukt houden 
Firmware - modus Bij het inschakelen 6 ingedrukt houden 
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12 Foutmeldingen 

In dit hoofdstuk vindt u de door het braillesysteem weergegeven foutmeldingen. Sommige 
zijn in het Engels, omdat ze geen deel uitmaken van het meldingenbestand. Deze komen 
direct uit de firmware zodat ze altijd beschikbaar zijn. 

12.1 Engelstalige foutmeldingen  

Deze meldingen bevatten afkortingen, die de foutstatus aanduiden. Zij betekenen: 
FER (Fatal Error): er is een ernstige fout opgetreden. 
ERR (Error): er is een fout opgetreden. 
WRN (Warning): het systeem informeert u over een bepaalde omstandigheid, die 
eventueel moet worden opgeheven.  

12.1.1 Ernstige fouten 

Ernstige fouten kunnen leiden tot verlies van gegevens, wanneer onvoorzichtig gehandeld 
wordt. Leest u VOOR u verdere stappen neemt altijd hoofdstuk 10.1.2 door. Daar staat 
beschreven, hoe u zoveel mogelijk van uw bestanden kunt redden. 
Ga bedachtzaam te werk, het braillesysteem voert geen enkele actie zonder uw 
toestemming uit! 
 
- "FER: No message file found. ": 
 Oorzaak: Het meldingenbestand kon niet worden geopend. 
 Oplossing: Het meldingenbestand moet opnieuw geladen worden. 
- "FER: Could not read MSG security header.": 
 Oorzaak: Om een meldingenbestand eenduidig als zodanig te kunnen identificeren, 

bevindt zich aan het begin daarvan een identificatieteken, dat bepaalde 
informatie bevat. Dit teken kan niet correct gelezen worden. 

 Oplossing: Het meldingenbestand moet opnieuw geladen worden.  
- "FER: Invalid MsgId. ": 
 Oorzaak: Er werd een melding opgeroepen, die zich niet in dit meldingenbestand 

bevindt. 
 Oplossing: Laad het meldingenbestand, dat hoort bij de door u gebruikte firmware 

versie.  
- "FER: Invalid header ID in MSG file.": 
 Oorzaak: Het identificatieteken van het meldingenbestand bevat ongeldige 

gegevens.  
 Oplossing: Het meldingenbestand moet opnieuw geladen worden.  
- "FER: Invalid size of message file header. ": 
 Oorzaak: De grootte van het identificatieteken komt niet overeen met de door de 

firmware verwachte grootte. 
 Oplossing: Het meldingenbestand moet opnieuw geladen worden. 
- "FER: Invalid maximum length of messages.":  
 Oorzaak: De maximale lengte van een melding stemt niet overeen met de door de 

firmware verwachte maximale lengte. 
 Oplossing: Het meldingenbestand moet opnieuw geladen worden.  
- "FER: Expected MSG version xx, found yy.": 
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 Oorzaak: De versie van het meldingenbestand stemt niet overeen met de firmware 
versie. Deze melding kunt u krijgen als u alleen de code van de firmware 
heeft geüpdate, maar niet het nieuwe meldingenbestand heeft geladen. 

 Oplossing: Laad het meldingenbestand, dat bij de firmware hoort.  
- "FERin file system: Flash disk must be formatted.": 
 Oorzaak: Bij het checken van het bestandssysteem is een ernstige fout opgetreden.  

1. U heeft nieuwe firmware geladen en de versie van het 
meldingenbestand is veranderd. 

2. Het kan zijn, dat systeemsectoren niet konden worden gevonden, wat 
erop wijst dat een systeembestand kapot is. 

 Oplossing: Het bestandssysteem kan pas weer gebruikt worden, als het medium 
geformatteerd wordt.  

 Tip: In het eerste geval kunt u uw braillesysteem uitschakelen, de oude 
firmware opnieuw laden en al uw waardevolle bestanden naar de PC 
overdragen. In het tweede geval bestaat werkelijk geen andere oplossing 
dan formatteren. 

12.1.2 Algemene fouten 

- "ERR reading KBD security structure. ": 
 Oorzaak: De structuur van de toetsenbordtabel, die bij de start van het 

braillesysteem werd aangetroffen, bevat fouten. De structuur van de tabel 
bevat fouten. 

 Gevolg: De standaard Duitse tabel wordt gebruikt. 
 Oplossing: Download een geldige toetsenbordtabel.  
- "ERR: Invalid ID in KBD header.": 
 Oorzaak: De structuur van de toetsenbordtabel, die bij de start van het 

braillesysteem werd aangetroffen, bevat fouten. De identificatie van de 
tabel is ongeldig. 

 Gevolg: De standaard Duitse tabel wordt gebruikt. 
 Oplossing: Download een geldige toetsenbordtabel.  
- "ERR: Invalid size of KBD header.": 
 Oorzaak: De structuur van de toetsenbordtabel, die bij de start van het 

braillesysteem werd aangetroffen, bevat fouten. De grootte van het 
identificatieteken is foutief.  

 Gevolg: De standaard Duitse tabel wordt gebruikt. 
 Oplossing: Download een geldige toetsenbordtabel.  
- "ERR: Expected KBD version xx, found yy.": 
 Oorzaak: Er werd een toetsenbordtabel gevonden, die niet past bij de geladen 

firmware versie. Dit kan optreden na een firmware update, als de firmware 
een andere tabelstructuur verwacht. 

 Oplossing: compileer de toewijzingstabel met de BKC van de nieuwe firmware versie.  
- "ERR: Invalid KBD table format.": 
 Oorzaak: De structuur van de toetsenbordtabel, die bij de start van het 

braillesysteem werd aangetroffen, bevat fouten. Het formaat van de tabel is 
niet correct. 

 Gevolg: De standaard Duitse tabel wordt gebruikt. 
 Oplossing: Download een geldige toetsenbordtabel. 
- "ERR reading KBD table.": 
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 Oorzaak: Bij het lezen van de toetsenbordtabel die bij de start van het braillesysteem 
werd aangetroffen, traden fouten op. 

 Gevolg: De standaard Duitse tabel wordt gebruikt. 
 Oplossing: Download een geldige toetsenbordtabel. 

12.1.3 Waarschuwingen en meldingen 

- "WRN when initializing file system, Backup recommended!": 
 Oorzaak: Bij de check van het bestandssysteem zijn fouten opgetreden, die echter 

niet wijzen op een defect medium.  
 Oplossing: Niet nodig 
 Tip: Als deze waarschuwing verschijnt, is het raadzaam een backup te maken 

van de in uw braillesysteem opgeslagen bestanden. 
- "FsVersion x.y, ERR: n: t.": 
 Oorzaak: Deze melding verschijnt steeds na de weergave van fouten van het 

bestandssysteem en geeft informatie over het versienummer van het 
bestandssysteem (x.y), het nummer van de opgetreden fout (n) en de 
foutbeschrijving (t). Houd er rekening mee, dat voor firmware versie 2.00 
geen meldingsteksten ter beschikking staan. 

- "Formatting, please wait!!!": 
 Oorzaak: Deze melding verschijnt, wanneer het medium na het optreden van een 

fatale fout tijdens een bestandssysteemtest wordt geformatteerd.  
 Tip: Na het formatteringsproces moet u het meldingenbestand opnieuw laden. 

Alle door u opgeslagen bestanden zijn daarna gewist. 
- "Check CONFIGMODE": 
 Oorzaak: De interne Lithiumbatterij, (niet de 4 voor de gebruiker toegankelijke 

oplaadbare batterijen) heeft door het verouderingsproces een te lage 
spanning.  

 Oplossing: Alleen bevoegd personeel kan deze verwisselen omdat het apparaat 
daarvoor open gemaakt moet worden. Stuur uw braillesysteem naar een 
leverancier of direct naar Handy Tech. 

- "WRN: No kbd layout found. Using standard layout.": 
 Oorzaak: Bij de start van het braillesysteem werd geen geldige toetsenbordtabel 

gevonden.  
 Gevolg: De standaard Duitse tabel wordt gebruikt. 
 Oplossing: Download een geldige toetsenbordtabel. 

12.2 Foutmeldingen van het meldingenbestand 

De volgende meldingen komen uit het zelf te installeren meldingenbestand. Hier vindt u 
meldingen van algemene aard en systeem- en tekstverwerkermeldingen. 

12.2.1 Algemene meldingen 

“Even wachten  a.u.b. !!!” 
 Oorzaak: Deze melding wordt weergegeven als het systeem een taak uitvoert, die 

wat tijd kost. Dit is bijvoorbeeld het geval als het systeem de bestandslijst 
genereert. 

Kan deze functie niet uitvoeren”  
 Oorzaak: Een functie kan niet worden uitgevoerd. 
Functietoetsen uitschakelen”  
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 Oorzaak: geeft aan dat de functietoetsen gedeactiveerd worden. Na uit- en weer 
inschakelen van het apparaat zijn de functietoetsen weer actief. 

12.2.2 Meldingen van het bestandssysteem 

“Geen bestanden opgeslagen” 
 Oorzaak: Er zijn geen bestanden op de schijf opgeslagen. 
 “Fout bij het creëren van brailletabel bestand”  
 Oorzaak: Er is niet genoeg geheugenruimte op het bestandssysteem om de 

brailletabellen te genereren. 
Nieuw brailletabel bestand aangemaakt! Opnieuw laden a.u.b.” 
 Oorzaak: Het brailletabel bestand werd opnieuw gecreëerd, omdat het niet aanwezig 

was of omdat de grootte ervan niet correct was. U moet de door u 
benodigde brailletabel weer in het braillesysteem laden. 

“Brailletabel x is niet aanwezig” 
 Oorzaak: U probeert brailletabel nummer x te activeren, maar deze brailletabel is niet 

geladen. 
"Fout bij het opslaan van het configuratie bestand”  
 Oorzaak: Bij het opslaan van de configuratie is een fout opgetreden.  
“Bezig met opslaan van het configuratie bestand, even wachten a.u.b.” 
  Oorzaak: Deze melding wordt weergegeven, wanneer het 

configuratiebestand  weggeschreven wordt. 
"Nieuw configuratie bestand aangemaakt. Controleer uw instellingen a.u.b.” 
 Oorzaak: Omdat het configuratiebestand niet aanwezig was of incorrecte gegevens 

bevatte, werd het opnieuw aangemaakt. De daar opgeslagen instellingen 
komen overeen met de (standaard) fabrieksinstellingen. Daarom moet u de 
instelling weer naar eigen wens aanpassen. 

"Fatale fout: ongeldige msg-ID! Laad a.u.b. het juiste msg-bestand”  
 Oorzaak: Er werd een melding opgevraagd, die niet in het op dat moment geladen 

meldingenbestand zit. Het laden van het bij de firmware horende 
meldingenbestand moet oplossing bieden. 

"Bestand geopend in tekstverwerker, sluit dit a.u.b. eerst af”: 
 Oorzaak:  U probeert een bestand te wissen of over te zetten, dat in de 

tekstverwerker is geopend. 
 Gevolg:  Het bestand kan niet gewist worden. 
 Oplossing:  Ga terug naar de tekstverwerker, sluit het bestand en probeer het opnieuw. 
"Waarschuwing: als u dit bestand verwijdert wordt het systeem mogelijk instabiel”:  
Oorzaak:  U probeert een systeembestand te verwijderen. 
 Gevolg:  De consequenties zijn afhankelijk van het bestand, dat u wilt verwijderen. 

Als u bijvoorbeeld het bestand wist, dat de brailletabellen bevat, wordt dit 
na het uit- en weer inschakelen van het braillebestand nieuw aangelegd en 
moet u de benodigde braillekaraktersets opnieuw laden.  

  U moet systeembestanden dan ook alleen verwijderen, wanneer u precies 
weet, wat u doet. 

  Met de mogelijkheid systeembestanden te wissen, draagt u een grote 
eigen verantwoordelijkheid. Handy Tech Elektronik GmbH is niet 
aansprakelijk voor schade, die ontstaat door het verwijderen van 
systeembestanden.  
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"Systeembestanden kunnen niet worden verwijderd terwijl de tekstverwerker actief 
is’”:  

  Oorzaak: U probeert een systeembestand te wissen, terwijl de 
tekstverwerker gesuspendeerd is. Dit is niet mogelijk, omdat de 
tekstverwerker systeembestanden gebruikt. 

 Gevolg: Zie hierboven. 
 Oplossing: Sluit eerst de tekstverwerker en verwijder daarna het systeembestand. 

Houd er rekening mee dat het wissen van een systeembestand ernstige 
gevolgen kan hebben. Onder omstandigheden kan uw braillesysteem 
onbruikbaar worden tot u het systeembestand opnieuw heeft geladen.  

12.2.3 Meldingen van de tekstverwerker 

- " Fout bij het opslaan van het bestand”:  
Oorzaak: Bij het opslaan van een bestand is een fout opgetreden. 
- “Helpfunctie is niet beschikbaar”:  
 Oorzaak:  U heeft de helpfunctie opgeroepen. De tekstverwerker zoekt naar het 

bestand „HELP.HSF“, maar kan dit niet openen.  
 Oplossing:  Laad het help-bestand in uw braillesysteem. 
- “Geen bookmarks geplaatst”:   
 Oorzaak:  U wilt naar een markering springen, maar er zijn voor dit bestand nog een 

markeringen geplaatst. 
- " Niets gevonden. Zoeken vanaf het begin (J/N)?)”:  
 Oorzaak:  Bij het zoeken naar tekst is de tekstverwerker – afhankelijk van de gekozen 

zoekrichting – aan het begin of einde van een tekst aangekomen, zonder 
het zoekbegrip te vinden. Antwoordt u hierop met [y], dan wordt de hele 
tekst opnieuw doorzocht naar het ingevoerde zoekbegrip. Beantwoordt u 
deze vraag met [n], dan wordt het zoeken afgebroken en kunt u verder 
werken. 

- " Er is onvoldoende geheugen om een nieuw bestand te openen”:   
 Oorzaak:  U heeft al 5 bestanden geopend en wilt nog een bestand openen. De 

tekstverwerker kan maximaal 5 geopende bestanden beheren. 
 Oplossing:  Sluit bestanden die u op het moment niet nodig heeft en open dan het 

gewenste bestand. 
- " Variabele x onbekend””:  
 Oorzaak:  U heeft in het instellingen menu van de tekstverwerker een onbekende 

naam voor een variabele ingevoerd. X is de naam van de variabele. 
 Oplossing:  Voer de naam van de variabele opneiuw in of kies de naam met behulp 

van cursor omhoog of omlaag uit de lijst. 
- "X X: geldig bereik [m,n]”:   
 Oorzaak:  De door u ingevoerde numerieke waarde van een variabele ligt buiten het 

geldige bereik. X is daarbij de naam van de variabele, m de minimaal 
mogelijke en n de maximaal mogelijke invoerwaarde. 

 Oplossing:  Voer een waarde in binnen de aangegeven grenzen. 
- " Onvoldoende schijfruimte beschikbaar”:  
 Oorzaak: Terwijl u in de tekstverwerker werkt, wordt gecontroleerd of de beschikbare 

geheugenruimte om alle geopende bestanden op te slaan, toereikend zal 
zijn. Als dat niet meer het geval is, wordt deze melding gegeven.  

 Oplossing:  Probeer eerst om kleinere bestanden op te slaan en te sluiten en sluit u 
daarna de grotere. 
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- " Onvoldoende paginageheugen beschikbaar”:  
 Oorzaak:  U wilt een bestand laden. Er staat echter niet genoeg geheugen ter 

beschikking, om het bestand in bladzijden in te delen en deze te beheren. 
 Oplossing:  Sluit bestanden die u op het moment niet nodig heeft. 
- " Schijf bijna vol”:   
 Oorzaak:  Terwijl u in de tekstverwerker werkt, wordt gecontroleerd, of er nog genoeg 

plaats is op alle geopende bestanden op te slaan. Om u tijdig te 
waarschuwen, verschijnt deze melding.  

 Oplossing:  Om alle veranderde bestanden nog te kunnen opslaan, moet u nu al niet 
meer benodigde bestanden opslaan of sluiten. Sla eerst alle kleine 
bestanden op om plaats te maken, daarna de grotere. 

- " Paginageheugen bijna vol”:  
 Oorzaak: Terwijl u in de tekstverwerker werkt, wordt regelmatig gecheckt, hoeveel 

pagina’s nog beheerd kunnen worden. De tekstverwerker kan in totaal 
3072 pagina’s beheren. Zodra er nog maar 10 bladzijden kunnen worden 
aangelegd, wordt deze melding te uwer informatie gegeven. 

 Oplossing:  Sluit alle op het moment niet benodigde bestanden, om ruimte te maken 
voor meer pagina’s.  

- " Omschakelen naar alleen-lezen modus”:  
 Oorzaak:  U wilt een bestand openen. De tekstverwerker stelt vast, dat het bestand 

wel beheerd kan worden, maar niet kan worden bewerkt.  
 Oplossing: Sla niet benodigde bestanden op en sluit ze. 
 - " Bestand X niet gevonden”:  
 Oorzaak:  U moet een bestand uit de tekstverwerker in de alleen-lezen modus 

openen. Dit bestand wordt niet gevonden. X is hier de door u ingevoerde 
bestandsnaam.  

 Oplossing:  Voer de bestandsnaam opnieuw in. Hier moet u ervoor zorgen, dat de 
bestandsnaam precies geschreven wordt, zoals hij in het braillesysteem is 
opgeslagen. Als de uitkomst opnieuw negatief is, suspendeert u de 
tekstverwerker en opent u het bestand uit de bestandslijst. 

 - " Oplaan van X geannuleerd”:  
Oorzaak:  Tijdens het opslaan van een bestand heeft u op de [TLM] toets gedrukt. 

Daardoor wordt het opslagproces afgebroken. 
- " Niet genoeg ruimte op de schijf om het bestand op te slaan”:  
 Oorzaak:  U wilt een tekstfragment knippen, kopiëren, of in een bestand opslaan. 

Tijdens het schrijfproces stelt de tekstverwerker vast, dat voor het bestand 
geen geheugenruimte beschikbaar is. 

- " X in gebruik, sluit dit a.u.b. eerst af”:   
 Oorzaak:  U heeft bestand X in de tekstverwerker geopend, maar u werkt op dit 

moment aan een ander bestand. U wilt gegevens naar bestand X schrijven 
of uit bestand X lezen. U heeft bijvoorbeeld het klembord in de 
tekstverwerker geopend, om daarin veranderingen aan te brengen, voor u 
de inhoud in een bestand voegt. Als u nu een ander tekstfragment wilt 
knippen of kopiëren, terwijl het klembord niet is gesloten, kan de 
tekstverwerker de operatie niet uitvoeren. In dit geval verschijnt dan 
bovenstaande melding. 

- " Kan bestand X niet openen”:   
 Oorzaak:  U probeert het tijdelijke swap-bestand (ten behoeve van het klembord) van 

de tekstverwerker te openen. Dit is niet mogelijk, omdat dit bestand door u 
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veranderde tekstfragmenten bevat en alleen door de tekstverwerker zelf 
mag worden gemanipuleerd. X is hier de naam van het swap-bestand.  

- " Kopiëren naar X mislukt”:  
- " Knippen naar X mislukt”:  
- " Plakken vanuit X mislukt”:  
 Oorzaak:  U wilt een blokbewerking uitvoeren, het bestandssysteem kan echter niet 

het daarvoor benodigde geheugen ter beschikking stellen. X is hier de 
betandsnaam van het klembord. 

- " Onvoldoende geheugenruimte om nog een bestand te openen”:  
 Oorzaak:  U wilt een bestand openen, de tekstverwerker kan echter geen verder 

bestand meer openen. Er kunnen maximaal 5 bestanden in de 
tekstverwerker geopend zijn. 

 Oplossing:  Sluit niet bestanden die u niet nodig heeft. 
- " Einde van de tekst”:  
 Oorzaak:  U bevindt zich aan het einde van het bestand en heeft de ASCII-weergave 

opgeroepen. 
- " Nieuw configuratiebestand wordt aangemaakt”:  
 Oorzaak:  De tekstverwerker heeft vastgesteld, dat het bestaande 

configuratiebestand vanwege compatibiliteitsredenen niet meer kan 
worden gebruikt. In het configuratiebestand wordt de versie van de 
tekstverwerker opgeslagen. Een nieuwe versie van de tekstverwerker kan 
een verandering van het bestandsformaat vereisen. Als de tekstverwerker 
nu toch het aanwezige bestand zou gebruiken voor het uitlezen van 
bestandsspecifieke configuraties, dan zou dit tot complicaties kunnen 
leiden. Daarom is dit bestand voorzien van een versienummer. Als deze 
niet meer met het interne versienummer overeenstemt, wordt het 
configuratiebestand gewist en nieuw aangelegd. Dit heeft weliswaar het 
nadeel, dat alle bestandsspecifieke configuraties zoals markeringen 
verloren gaan, maar is noodzakelijk vanwege veiligheidsredenen. 
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Alle rechten voor deze handleiding liggen bij de firma Handy Tech Elektronik GmbH. 
Kopiëren – ook in fragmenten – is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de 
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Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Inc. 
 


