Förbereda MicroSD-kortet
Innan du kan använda anteckningsfunktionen så måste du sätta i ett
MicroSD-kort i Focus-displayen eftersom filer du skapar sparas direkt på
kortet. BRF-böcker kommer också att behöva kopieras till kortet för att
kunna läsas i anteckningsfunktionen. Focus stödjer MicroSD-kort på upp
till 32 GB. För att sätta i ett MicroSD-kort, gör följande:
VARNING: Du ska under inga omständigheter försöka sätta i kortet på
något annat sätt än så som beskrivs. Skador på kortet eller Focus Blue
kan bli resultatet om kortet inte är rätt positionerat när det sätts i.
1. Försäkra dig om att Focus Blue är avslagen.
2. Vrid displayen så att vänstra sidan är vänd mot dig. MicroSD-facket
är en smal öppning placerad till höger om Av/påknappen, under
stötdämparen.
3. Håll kortet så att fingernagelgreppet (den upphöjda
kanten
som används för att få tag i och ta ut kortet) pekar mot dig och är
vänt neråt. Du känner också en lite utskjutande del på den vänstra
sidan samt en bortklippt fyrkant i det övre vänstra hörnet.
Dessutom bör den tryckta etiketten på kortet vara vänd neråt.
4. Skjut in kortet i facket tills det klickar på plats.
När kortet väl är isatt, gör följande för att ladda ner och överföra
anteckningsfunktionens hjälpfiler till kortet så att du kan komma åt
dokumentationen direkt på din display inifrån anteckningsfunktionen:
1. Använd länken nedan för att ladda ner och spara filen Focus5SDCard.exe på en plats på din dator där du enkelt kan hitta den, till
exempel din Hämtade filer-mapp.
http://files.freedomscientific.com/WebFiles/Focusblue/Focus5SDCard.exe
2. Leta reda på filen och kör den. Du tillfrågas var du vill packa upp
innehållet i filen. Tryck ENTER för att acceptera standardplatsen. En
mapp kallad fsi skapas i mappen Hämtade filer.
3. På Focus, tryck och håll inne Vänster panoreringsknapp medan
du samtidigt slår på displayen. Anslut Focus till din dator med hjälp
av den medföljande USB-kabeln och displayen kommer att kännas
igen som en flyttbar USB-lagringsenhet.
Observera: I fall du använder en skärmläsare såsom JAWS via USB så
rekommenderas det att du slår på talet eller använder en Bluetooth-

Insyn Scandinavia AB x Tel. 010-455 04 00 x E-post info@insyn.se x www.insyn.se

anslutning eftersom punktskrift för närvarande inte kommer att fungera
via USB när Focus används som en lagringsenhet. Du kommer inte heller
att kunna använda anteckningsfunktionen när du är i detta läge.
4. På din dator, navigera till mappen fsi och tryck CTRL+C för att
kopiera hela mappen och dess innehåll.
5. Navigera till och öppna USB-enheten för att visa innehållet på MicroSDkortet och tryck CTRL+V för att klistra in fsi-mappen på roten på
kortet.
6. När mappen väl är överförd, tryck på PROGRAM-tangenten på din
dator när fokuset är på USB-enheten och välj Mata ut.
7. Slå av och på Focus igen och tryck sedan samtidigt Menyknappen
och bokstaven N (PUNKTERNA 1-3-4-5). Anteckningsfunktionen
öppnas med en tom fil där du omedelbart kan börja skriva in text.
För att öppna hjälpfilen, tryck samtidigt Höger Skifttangent och
bokstaven H (PUNKTERNA 1-2-5).
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