
Scratchpad Vejledning 

Dit Focus Blue punktdisplay er udstyret med funktionen Scratchpad som 
giver dig mulighed for at oprette og gemme noter på et micro SD kort. 
Eksempelvis hvis du har brug for at notere informationer såsom 
telefonnumre eller e-mail adresser, men du måske ikke er i nærheden af 
en computer eller anden mobil enhed. Du har også mulighed for at åbne 
og læse punkttekster i BRF formatet, tilgænglige fra forskellige tjenester 
herunder National Braille Press samt BARD (Braille and Audio Reading 
Download), som er en del af det National Library Service for the Blind 
and Physically Handicapped (Ikke tilgængeligt i Danmark). 

Scratchpad tilbyder dig helt basal fil navigation og redigeringsfunktioner 
såsom Klip, Kopier som Indsæt. Det er ikke nødvendigt at have en aktiv 
USB tilslutning eller Bluetooth forbindelse for at kunne gøre brug af 
Scratchpad. Noterne skriver du ved brug af dit Focus Blue punktdisplays 
indskrivnings tastatur, og du kan indskrive ved brug af punkt eller 
forkortet punkt. Såfremt dit Focus Blue punktdisplay er tilsluttet en 
computer eller andre enheder har du mulighed for at eksportere 
indholdet af en fil som du har oprettet, direkte til det redigeringsvindue 
på din Windows computer, som du sidder ved. 

Bemærk venligst: Du finder porten til micro SD kortet på den venstre 
side af punktdisplayet, lige foran Tænd / Sluk knappen. 

Du kan til enhver tid tilgå Hjælpefilen ved at benytte kombinationen 
Højre Skift + H. Benyt Z med Mellemrum (Punkt 1 3 5 6) for at lukke 
Hjælpen igen og vende tilbage til den forrige fil. 

Start Scratchpad 

For at starte din Scratchpad applikation på dit Focus Blue punktdisplay 
skal du trykke på Menu + N (Punkt 1 3 4 5). Du placeres i en ny fil hvor 
du med det samme kan begynde at indskrive tekst. Trykker du på Menu 
+ B (Punkt 1 2) placeres Scratchpad applikationen i baggrunden uden 

at lukke det (minimer funktion), og skifter til en aktiv USB eller Bluetooth 
forbindelse, eller også præsenteres du for Focus Blue Status beskeden. 
Benyt Menu + N igen for at skifte tilbage til filen i Scratchpad. 



Trykker du på Menu tasten mens du befinder dig i Scratchpad vil du 
blive præsenteres for en menu der indholder Filhåndtering, Redigering 
samt Eksport muligheder. Gør brug af Vippe tasterne eller Punkt 1 eller 
Punkt 4 med Mellemrum for at navigere gennem de forskellige 
elementer i menuen og benyt Punkt 8 eller en Cursor Router tast for at 
åbne en undermenu eller aktivere et element. Benyt Punkt 1 2 3 med 
Mellemrum eller Punkt 4 5 6 med Mellemrum for at springe til toppen 

eller bunden af en menuliste. Benyt Z med Mellemrum (Punkt 1 3 5 6) 
for at lukke menuen og vende tilbage til selve filen. De fleste af menu 
elementerne du præsenteres for har også genvejskombinationer, som 
beskrives i de følgende afsnit: 

For helt at afslutte Scratchpad applikationen skal du trykke på Højre 
Skift + X (Punkt 1 3 4 6). 

Navigations kommandoer 

• Flyt til næste linje: Punkt 4 med Mellemrum eller Vippe tast Ned 

• Flyt til forrige linje: Punkt 1 med Mellemrum eller Vippe tast Op 

• Flyt til næste ord: Mellemrum med punkt 5 

• Flyt til forrige ord: Mellemrum med punkt 2 

• Flyt til næste karakter: Mellemrum med punkt 6 

• Flyt til forrige karakter: Mellemrum med punkt 3 

• Spring til begyndelsen af filen: L med Mellemrum (Punkt 1 2 3 
Mellemrum) 

• Spring til slutningen af filen: Mellemrum med punkt 4 5 6 

• Backspace: Punkt 7 

• Enter (Start ny linje): Punkt 8 



Oprettelse af ny fil 

En ny fil oprettes helt automatisk så snart du åbner Scratchpad 
applikationen. Har du brug for det kan du dog oprette en ny, tom fil ed 
brug af kombinationen Højre Skift + N (Punkt 1 3 4 5). Alternativt kan 
du også trykke på Menu tasten, navigere til og vælge Filer og vælge Ny. 
Såfremt den fil du arbejde i inden ikke var blevet gemt vil du blive spurgt 
om hvorvidt du ønsker at gemme dit arbejde. Benyt J (Punkt 2 4 5 7) til 
at gemme den aktuelle fil eller tryk på N (Punkt 1 3 4 5 7) for at takke 
nej.  

Gem en fil 

Når du gemmer en fil for første gang skal du benytte Højre Skift + A, 
indskrive det navn som du ønsker filen skal have og herefter trykke på 
Punkt 8. Alternativt kan du også trykke på Menu tasten, navigere til og 
vælge Filer og vælge Gem som. 

Arbejder du i en fil som allerede er blevet gemt med et navn, kan du 
benytte Højre Skift + S for at gemme de ændringer du har foretaget. 
Igen er der et alternativ, som er at du også kan benytte Menu tasten, 
navigere til og vælge Filer og vælge Gem. 

Filer som du opretter i Scratchpad applikationen gemmes automatisk på 
micro SD kortet i en mappe kaldet Noter. 

Overførsel af Punktbøger 

Med Scratchpad kan du åbne og læse punktformaterede filer som 
benytter BRF formatet fra forskellige tjenester såsom BARD (ikke 
tilgængelig i Danmark) direkte på dit Focus Blue punktdisplay. Når dit 
Focus Blue punktdisplay er tilsluttet en computer via USB vil det blandt 
andet figurere som en ekstern enhed i Windows Stifinder eller Finder 
(Mac), hvorved du kan overføre filer til micro SD kortet til senere 
læsning. For at overføre BRF filer skal du: 

1. Være sikker på at Scratchpad ikke kører. 

2. På din computer skal du navigere til den mappe der indholder 
den eller de BRF filer du ønsker at overføre og gøre et af 
følgende: 



• Såfremt du har nok hukommelse på dit micro SD kort og du 
ønsker at overføre hele mappen skal du blot trykke på CTRL + C 
mens du har markeret selve mappen. Or 

• Såfremt du kun ønsker at overføre udvalgte filer skal du åbne 
mappen, markere de filer du ønsker og trykke på CTRL + C. 

3. Naviger nu til og åben drevet på din computer som viser 
eksterne enheder og derved dit micro SD kort som er fysisk 
placeret i dit Focus Blue punktdisplay. 

4. Nu skal du åbne mappen FSI, herefter Focus5 og så 
Scratchpad, og så gøre et af følgende: 

• Kopierede du hele din mappe med BRF filer kan du nu trykke på 
CTRL + V for at indsætte mappen inde i Scratchpad mappen. 
Alternativt 

• Opret en ny mappe, eksempelvis med navnet “Bøger”, åben den 
og tryk på CTRL + V for derved at indsætte de BRF filer som du 
markerede tidligere. 

Åbne en fil  

For at åbne en gemt fil skal du benytte kombinationen Højre Skift + O. 
Ønsker du at åbne en fil som du har oprettet i Scratchpad applikationen 
kan du benytte dine Vippe taster eller Punkt 1 eller Punkt 4 med 
Mellemrum for at navigere til Noter mappen og tryk på Punkt 8. For at 
åbne en BRF fil som du har kopieret til dit micro SD kort kan du benytte 
din Vippe taster eller Punkt 1 eller Punkt 4 med Mellemrum for at 
navigere til den mappe hvor du placerede dine filer og aktivere den med 
Punkt 8. Når du har åbnet mappen kan du igen benytte Vippe tasterne 
eller Punkt 1 eller Punkt 4 med Mellemrum til at navigere til filen og så 
trykke på Punkt 8. 

Filen åbner op og din markør placeres ved den seneste lokalitet, der 
hvor du efterlod den sidste gang. 

Alternativt kan du også trykke på Menu tasten, vælge Filer og herfra 
vælge Åbn. 

Bemærk venligst: BRF filer åbner altid kun i læsetilstand. Du har derfor 
ikke mulighed for at redigere i disse filer. 



Slet en fil 

For at slette en fil skal du trykke på Menu tasten, vælge Filer og herfra 
Slet. Ønsker du at slette en fil som du har oprettet i Scratchpad 
applikationen kan du benytte dine Vippe taster eller Punkt 1 eller 
Punkt 4 med Mellemrum for at navigere til Noter mappen og tryk på 
Punkt 8. For at slette en BRF fil som du har kopieret til dit micro SD kort 
kan du benytte din Vippe taster eller Punkt 1 eller Punkt 4 med 
Mellemrum for at navigere til den mappe hvor du placerede dine filer og 
aktivere den med Punkt 8. Når du har åbnet mappen kan du igen 
benytte Vippe tasterne eller Punkt 1 eller Punkt 4 med Mellemrum til 
at navigere til filen og så trykke på Punkt 8. Du bliver bedt om at 
bekræfte at du ønsker at slette filen. Benyt J (Punkt 2 4 5 7) til at slette 
filen eller tryk på N (Punkt 1 3 4 5 7) for at takke nej. 

Rediger tekst 

Scratchpad applikationen tilbyder dig helt basale tekstredigerings 
funktioner, herunder marker, kopier, klip, indsæt samt sletning af tekst. 

Bemærk venligst: Redigering af tekst er kun en mulighed i filer som du 
har oprettet direkte i Scratchpad applikationen. Redigering 

understøttes ikke af BRF formaterede filer. 

For at markere en blok af tekst skal du placere din markør der hvor du 
ønsker at påbegynde din markering og trykke på Venstre Skift + M 
(Punkt 1 3 4) for at placere en markeringsmarkør ved den aktuelle 

placering. Herefter skal du flytte din markør til der hvor du ønsker at 
blokken skal afsluttes og benytte kombinationen Venstre Skift + S 
(Punkt 2 3 4), hvorved at teksten i mellem de to placeringer vil være 
markeret. For at indikere at tekst er markeret vil punkt 7 samt 8 være 
præsenteret under hver karakter i den markerede blok. Når du har 
markeret noget tekst kan du gøre følgende: 

• Kopier til Udklipsholder: Venstre Skift + C (Punkt 1 4) 

• Klip til Udklipsholder: Venstre Skift + X (Punkt 1 3 4 6) 

• Slet: Venstre Skift + D (Punkt 1 4 5) 



For at indsætte tekst fra Udklipsholderen og ind i en aktuel fil skal du 
benytte Venstre Skift + P (Punkt 1 2 3 4). Du har også en nem 
mulighed for at indsætte aktuelle klokkeslæt og dato i en fil. Indsæt 
aktuelle klokkeslæt eller dato ved at trykke på Menu tasten, navigere til 
og vækge Rediger og herfra navigere til og vælge elementet Indsæt 
klokkeslæt eller Indsæt Dato. 

Du kan også placere en markering i en fil som du hurtigt kan springe 
tilbage til. Når du har angive en placering ved brug af Venstre Skift + M 
kan du springe rundt til andre placeringer i din tekstfil og når du ønsker 
at vende retur til din angivne placering, benyt Venstre Skift + G (Punkt 
1 2 4 5). 

Find tekst 

Du kan hurtigt finde et ord eller en frase i din aktuelle fil. For at søge 
efter tekst skal du benytte Højre Skift + F (Punkt 1 2 4). Alternativt kan 
du også trykke på Menu tasten, vælge Rediger og herfra vælge Find. 
Indskriv den tekst du ønsker at finde og tryk på Punkt 8 for at starte 
søgningen. 

For at finde den næste forekomst af den tekst du søger efter kan du 
benytte Højre Skift + Punkt 4. Alternativt kan du også trykke på Menu 
tasten, vælge Rediger og herfra vælge Find næste. 

Eksportering af fil 

Såfremt du har en aktiv USB eller Bluetooth forbindelse mellem dit 
Focus Blue punktdisplay og en computer eller andre enheder, så har du 
mulighed for at eksportere indholdet af din åbne redigeringsfil hen til det 
åbne vindue på din computer eller enhed. Eksempelvis kan du 
eksportere noter / tekst som du har skrevet i en fil via Scratchpad direkte 

til et Microsoft Word dokument hvorved du kan udføre mere avancerede 
ændringer. 



 Er dine noter i forkortet punkt vil du være nødsaget til at have en 
skærmlæser kørende, eksempelvis JAWS, som understøtter punktinput, så 
indholdet derved konverteres til almindelig tekst i dokumentet. 
Indstillingerne for punkt for skærmlæseren som du benytter er også nødt til 
at matche det format du benytter ved indskrivning i Scratchpad. 
Eksempelvis hvis du indskriver noter i UEB formetat skal din skærmlæser 
ligeledes være indstillet til UEB input for at sikre at teksten konverteres 

korrekt. 

For at eksportere en fil skal du gøre følgende: 

1. På din computer eller din eksterne enhed skal du sikre dig at du har 
fokus i dokumentet hvortil du ønsker at indsætte den pågældende 
tekst. 

2. Herefter skal du åbne den pågældende note i Scratchpad, som 
indeholder teksten du ønsker at eksportere. 

3. Tryk nu på Menu tasten og vælg elementet Eksporter. Indholdet af 
din note vil dukke op i dokumentet på din computer i ren tekst. Hvis 
nødvendigt, kan du trykke på Z med Mellemrum (Punkt 1 3 5 6) for 
at annullere eksporteringsprocessen. 

Bemærk venligst: Indholdet af BRF filer kan ikke blive eksporteret. 

 


	Scratchpad Vejledning
	Start Scratchpad
	Navigations kommandoer
	Oprettelse af ny fil
	Gem en fil
	Overførsel af Punktbøger
	Åbne en fil
	Slet en fil
	Rediger tekst
	Find tekst
	Eksportering af fil


