
Esys 40 
Esys40 är en portabel 40 cells punktskriftsdisplay med integrerat 
punktskriftstangentbord. Multifunktionell och med en ultimat design 
för arbete på skrivbordet tillsammans med en bärbar eller stationär 
dator med skärmläsare såväl passande som enskilt och portabelt 
arbetsredskap.  Inkluderar en hållare för mini SD-kort för enkelt och 
snabbt sparande av  text filer. Tack vare Bluetooth teknologi och 
mjukvaruprogram kan esys40 också kommunicera med 
mobiltelefoner eller PDA´s. Missa inte chansen att komplettera din 
IT-utrustning med esys40 redan idag! 

Esys40 integrerade punktskriftstangentbord hjälper dig att återge 
samtliga tangentkombinationer såväl för skrift som för navigation. 
Tangentbordet hjälper dig också att på ett enkelt sätt använda din 
dator och MS Windows olika program samt hantera din mobiltelefon 
eller PDA.  

Kombinationen av de två bekvämt belägna navigations-joystickarna 
på Esys40 ovansida och de fyra navigationshjulen på esys40 
framsida hjälper dig att snabbt scrolla igenom MS Windows olika 
menyer och lokalisera olika sorters information.    
 
Dessutom - tack vare esys40 automatiska vilo-läge, kan du använda 
den i flera dagar utan att ladda batteriet på nytt.  
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Teknisk data 
• 40 Punktskriftsceller 
• 40 Cursor routing tangenter 
• 10 tangenters punktskrifts-
tangentbord  

• 2 Navigationsjoysticks 
• 4 Navigationshjul  
• Mini USB  
• Bluetooth 
• Mini SD-korthållare   
• Lithium-ion batteri 
• 20 timmar autonom arbetstid  
• Nokia kompatibel strömkälla (5,7V). 
• Enklare bärväska  
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Applikationer 

BLUETOOTH: ger dig möjlighet att koppla upp din esys40 
mot  en mobiltelefon, PDA eller dator  vilken i sin tur 
har en Bluetooth adaper. I huvudmeny alternativet 
“Bluetooth” kan du kontrollera dina inställningar 
samt ändra namn och pin-kod.  

USB: använd detta alternativ för att koppla ihop din 
esys40 med en dator med skärmläsarprogram. 
Initialt måste esys40 USB läge aktiveras. Kontrollera 
att en motsvarande drivrutin är installerad hos den 
enhet som du vill använda esys40 tillsammans med. 

ANTECKNINGAR: skapa och redigera enklare text filer. 
Använd basfunktioner som “Sök och Ersätt” eller 
”Bokmärke”. Spara ditt dokument och skapa en 
avancerad mapp-struktur. Använd funktionen “Read 
Only” för att läsa en bok eller mer omfattande 
dokument.  

MINIRÄKNARE: utför enklare beräkningar och valuta 
konverteringar. Använd minnefunktionerna för att 
spara dina resultat.  

ALARMKLOCKA: ställ in olika alarm för veckans samtliga 
dagar.  

AGENDA:  boka och publicera olika aktiviteter. Kontrollera 
din vecko-plan, välj ett datum eller en aktivitet att 
uppdatera. Informationen sparas i text format och 
kan enkelt överföras till en dator.  

VERKTYG: kontrollera esys40 aktuella status, testa 
batterinivån, punktskriftstangentbordet samt 
punktskriftscellernas funktion, välj ett nytt språk för 
användargränssnittet, eller uppdatera till den 
senaste versionen av programvaran.  

 Mjukvarukompatibilitet  

• Mobile Speak  
• Mobile Speak pocket 
• Talks 
• Pocket Hal 
• Jaws för Windows 
• Supernova 
• Window Eyes 
• BRLTTY – Linux  text mode 

(endast Bluetooth) 
• ORCA  – Linux  graphics mode 

(endast Bluetooth) 


