
Smart Beetle – komme i gang 

Pakkens innhold 
Før du tar din Smart Beetle i bruk, forviss deg om at alle medfølgende deler er med i pakken: 

1. Smart Beetle
2. AC-adapter for lading av batteri.
3. Micro USB-kabel for tilkobling til datamaskin.
4. CD-plate som inneholder drivere og dokumentasjon.
5. Komme i gang, kort brukerhåndbok.
6. Bæreveske med skulderrem.

Beskrivelse av Smart Beetle 
Plasser Smart Beetle på et bord med punktcellene nærmest deg. På toppen av Smart Beetle, lengst 
fra deg, finner du et punkttastatur bestående av 8 punkttaster. Dette er punkt 1 til 8 der punkt 8 er 
Enter og punkt 7 er Slett bakover. Under selve punkttastene finner du 5 taster fra venstre mot høyre. 
Dette er F1, F2, mellomrom, F3 og F4. De 4 funksjonstastene F1 til F4 fungerer som Control, Escape, 
Tab og Alt. 

Under punkttastaturet finner du 14 små taster over punktcellene. Dette er markørhentertastene. I en 
skjermleser brukes markørhenterne til å flytte markøren til punktcellen under den trykte 
markørhenteren. I skjermlesere som VoiceOver (Apple) eller BrailleBack (Android), brukes 
markørhenterne til å velge et ikon. 

Under de 14 markørhentertastene, finner du 14 punktceller som hver består av 8 punkter. På høyre 
og venstre side av rekken med punktceller finner du en tast. Dette er tastene som brukes for å flytte 
leselisten til høyre, venstre, opp og ned. Tastene vil bli omtalt som Flytt venstre (på venstre side) og 
Flytt høyre (på høyre side) i denne dokumentasjonen. 

Over punkt 1 og punkt 4 er det to små led-lys. Disse indikerer status på strøm og Bluetooth. 

På høyre side av Smart Beetle er det kun én knapp, dette er Av/På-knappen. Trykk langt trykk for å 
slå Smart Beetle på og langt trykk for å slå av. Når Smart Beetle er på, vil et kort trykk på denne 
knappen aktivere den interne Smart Beetle-menyen. 

På baksiden er det en liten knapp helt til venstre. Dette er reset-tasten. Helt til høyre på baksiden 
finner du en liten firkantet kontakt. Dette er en Micro USB-kontakt. Denne brukes til å koble Smart 
Beetle til AC-adapteren for lading av batteriet eller til en datamaskin for bruk sammen med 
skjermleser. 

Undersiden av Smart Beetle har en liten rund høyttaler for å spille av systemlyder. Der finner du også 
serienummer i punktskrift og vanlig skrift. 



Grunnleggende funksjoner 
For å slå på Smart Beetle, trykk og hold Av/På-knappen i ca. 1 sekund. Du vil da høre lyden «Strøm 
på» og meldingen «Strøm på» vises på leselisten. Når Smart Beetle er startet helt opp forsvinner 
meldingen og erstattes av meldingen «Pairing BRL». 

For å slå av Smart Beetle, trykk og hold Av/På-knappen i ca. 3 sekunder. Du vil da høre lyden «Strøm 
av» og meldingen «Strøm av» vises på leselisten. Meldingen forsvinner når leselisten er slått av. 

Når Smart Beetle er slått på, trykk kort på Av/På-knappen for å åpne den interne menyen. 

Smart Beetle har ca. 20 timers batterikapasitet. For å lade Smart Beetle kobler du den flate enden av 
AC-adapter-ledningen i Micro USB-kontakten på din Smart Beetle. Så kobler du den andre enden av 
AC-adapteren i en veggkontakt. Selve ladingen tar ca. 4 timer. 

For å kontrollere batteristatus på din Smart Beetle, gjør som følger: trykk bokstaven «p» sammen 
med punkt 7 og 8. Batteristatus i prosent vil da vises på leselisten. 

Dersom du opplever at din Smart Beetle ikke oppfører seg korrekt kan det være nødvendig å foreta 
en reset. Dette gjør du ved å trykke inn knappen på venstre side på baksiden av Smart Beetle. Du vil 
da høre en kort lyd. Punktene forsvinner og etter noen sekunder kommer beskjeden «Parring BRL» 
frem på leselisten igjen. 

Du kan også få hjelp med hvordan du bruker din Smart Beetle. For å hente frem hjelp hvor som helst, 
trykk mellomrom sammen med bokstaven «h». Bruk så tastene mellomrom + punkt 1 for å gå opp 
eller mellomrom + punkt 4 for å bla nedover i hjelpemenyen. Du kan også bla i hjelp med tastene til 
høyre og venstre for punktcellene. For å avslutte hjelp kan du trykke mellomrom sammen med 
bokstaven «e». Da lukkes hjelp og du kommer tilbake til der du var før hjelp ble åpnet. 

Hurtigtast kommandoer 
Bruk de følgende hurtigtastene for raskt å kunne få tilgang til ulike tilkoblinger og input-muligheter: 

 Åpne meny: trykk kort på Av/På-tasten

 Slå av: langt trykk på Av/På-tasten

 Parring modus: Av/På + F1

 USB modus: Av/På + F2

 Veksle mellom Bluetooth BRL tilkoblinger: Av/På + flytt høyre

 Veksle mellom Bluetooth KBD tilkoblinger: Av/På + flytt venstre

 Åpne Bluetooth parringsliste: Av/På + F4

 Batteri og ladestatus: Trykk bokstaven «p» sammen med punkt 7 og 8

 Slett fra Bluetooth parringsliste: mellomrom + «d»

 Koble fra enhet: Mellomrom + «u»

 Kombinert modus, endre inntastings metode: Av/På F3

 Kortskrift modus: bokstaven «w» sammen med punkt 7 og 8

 Utklippstavle input modus: Bokstaven «c» sammen med punkt 7 og 8

 Få hjelp: mellomrom + «h»

For ytterligere detaljert beskrivelse henvises det til den fullstendige 

brukerhåndboken. 


