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Poznámka: Táto príručka bola vytvorená pre firmware verzie vA1.02.00.09r12 a 
novší. 

1 Úvod 

 

Orbit Reader 20 Plus je prenosný braillovský zápisník s týmito funkciami: 

 20 osembodových braillovských znakov pre presnú reprezentáciu 

akéhokoľvek šesť alebo osembodového braillovského kódu, v akomkoľvek 

jazyku a pre akúkoľvek oblasť. 

 Čítanie súborov z pamäťových SD kariet v režime zápisníka. 

 Možnosť pripojiť k počítaču alebo k mobilným zariadeniam s čítačom 

obrazovky v režime braillovského riadku. 

 Preklad textu do brailla a naopak. 

 Podpora pre viac ako 40 jazykov. 

 Jednoduché editačné funkcie. 

 Funkcie ako kalkulačka, kalendár a alarm. 

 Precízna kvalita braillovských bodov. 

2 Ako používať Orbit Reader 20 Plus 

2.1 Režim zápisníka 

V režime zápisníka Orbit Reader 20 Plus zobrazuje obsah súborov uložených na 
pamäťovej karte. Nevykonáva teda žiadny preklad ani interpretáciu. Súbory sa 
ukladajú na pamäťovú kartu. 
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2.2 Režim braillovského riadku 

V režime riadku pripojte Orbit Reader 20 Plus k počítaču alebo mobilnému zariadeniu 
s čítačom obrazovky. Ten zobrazí vybraný text na riadku. 

3 Prehľad pojmov 

Pre jednotnosť a presnosť sa táto príručka drží nasledujúcich pravidiel. 

Braillovské klávesy sú označené číslom, napríklad BOD 1. 

Ak je potrebné vyjadriť súčasné stlačenie niekoľkých klávesov, je to vyjadrené 
znamienkom spojovníka/ mínus (-) medzi číslicami, napríklad BODY 1-4. 

Ak je potrebné vyjadriť súčasné stlačenie modifikačného klávesu, vloží sa pred body 
znamienko plus (+) napríklad: Medzerník + BOD 1. Rovnako ako pri práci na 
klávesnici je potrebné pri zadávaní bodovej kombinácie modifikačný kláves držať. 

Kľúčové skratky sú napísané veľkými písmenami. Pri postupnom stlačení niekoľkých 
klávesov sú tieto klávesy oddelené čiarkou. Napríklad príkaz pre vytvorenie výberu – 
Zvoliť, M znamená, že najprv stlačte kláves Zvoliť a potom stlačte písmeno M 
(BODY 1-3-4 súčasne). 

Smerové tlačidlá Hore, Dole, Vľavo a Vpravo na navigačnej ružici sú označované 
ako smerové alebo navigačné tlačidlá príp. šípky. 

Všetky správy zo zariadenia sú indikované prefixom bodov 2-5 nasledovaným 
medzerou. V tejto príručke sú takéto správy zapísané dvomi spojovníkmi. 

Slová: kláves a tlačidlo sú voľne zamieňané. 

V popise jednotlivých možností v ponuke nastavení je vždy popísané východzie 
nastavenie. 

Akýmkoľvek odkazom na posun o „stranu“ sa v režime zápisníka myslí posun o 1000 
znakov (strana = 1000 znakov). 

4 Obsah balenia 

V základnom balení Orbit Reader 20 Plus nájdete okrem samotného zariadenia tiež 
rýchleho sprievodcu a ďalej: 
  

 Kábel USB A – mikro B 

 Napájací adaptér 

 SD kartu 8 GB  
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5 Vlastnosti 

Orbit Reader 20 Plus má tieto vlastnosti: 

 20 obnoviteľných osembodových braillovských znakov, ktoré dokážu zobraziť 

6 ako aj 8-bodové braillovské symboly. 

 Funkcia Hodiny, ktorá tiež poskytuje časovú pečiatku pre súbory s časom ich 

vytvorenia alebo úpravy. 

 Funkcie kalkulačky, kalendára a alarmu. 

 Osem braillovských klávesov (na spôsob Pichtovho písacieho stroja) 

a medzerník. 

 Navigačná ružica so štyrmi navigačnými tlačidlami (šípky Hore, Dole, Vľavo, 

Vpravo) a tlačidlo Zvoliť. 

 Mikro B USB nabíjací a komunikačný port. 

 Slot pre štandardnú SD pamäťovú kartu. 

 2 tlačidlá v štýle kolíska. 

 Bluetooth® 

 Nabíjací akumulátor (vymeniteľný používateľom). 

6 Popis zariadenia 

Pred začatím prehliadky položte Orbit Reader 20 Plus na rovný povrch braillovským 
riadkom smerom k sebe. Toto je východzia pracovná poloha. 

 
Pri prehliadke zadnej strany zľava doprava nájdete tieto prvky: Zapínacie tlačidlo, slot 
pre pamäťové karty a mikro USB port. Všetko sa nachádza v zapustenej oblasti ľavej 
zadnej polovice zariadenia. 
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Zapínacie tlačidlo dostatočne vystupuje tak, aby ho bolo ľahko rozlíšiť. Slot na 
pamäťové karty je označený dvomi bodmi priamo pod ním a USB port jedným. Slot 
na pamäťové karty je štandardný s pružinovým mechanizmom. Karta sa do neho 
zasúva s kontaktmi smerujúcimi nadol. Pre vysunutie karty na ňu zľahka zatlačte, 
pokým sa nezačne vysúvať a následne ju vyberte. 

 
 
Slot na batériu sa nachádza na spodnej strane zariadenia. 

6.1 Umiestnenie klávesov a ich použitie 

Pri správnej orientácii budú braillovské znaky smerovať k vám. Tlačidlá typu kolíska 
sú po oboch stranách riadku. Pre viac informácií o tlačidlách typu kolíska prejdite do 
nasledujúcej sekcie. 
 
Pre ľahšiu orientáciu sú nad braillovskými znakmi tri značky. Tieto značky sú 
rozdelené po piatich znakoch. Prvá značka je teda umiestnená medzi piatym a 
šiestym znakom. 
 

 
 
Pri presune smerom nahor od vás nájdete rad troch klávesov, z ktorých najširší bude 
uprostred. Tento kláves je Medzerník. Kláves Bod 7 je umiestnený vľavo od neho a 
kláves Bod 8 vpravo. 
 
Pri pohybe ďalej nahor sa v strede nachádzajú navigačné tlačidlá. 
 
Navigačné tlačidlá sú štyri pre každý smer (Nahor, Nadol, Vľavo a Vpravo) a piate 
výberové tlačidlo Zvoliť je uprostred. 
 
Šesť tradičných braillovských klávesov je umiestnených vo vrchnej časti pozdĺž 
hornej hrany. Body 3 2 1 vľavo a Body 4 5 6 vpravo. 
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V režime zápisníka sú braillovské klávesy využívané pre navigáciu a pre editáciu/ 
písanie. 
 
V režime riadku, pri použití s čítačom na inom zariadení napr. iPhone, je možné 
braillovské klávesy používať na zadávanie textu alebo ovládanie funkcií zariadenia a 
aplikácií. 

6.2 Tlačidlá typu kolíska 

Tlačidlá typu kolíska sú dve tlačidlá, ktoré sa nachádzajú na oboch stranách 
braillovského riadku. Tieto tlačidlá ovládajú posun textu dopredu a dozadu. 
 
Pre čítanie ďalšieho riadku (posun dopredu), stlačte spodnú časť tlačidla (dole) na 
jednom z tlačidiel typu kolíska. Pre čítanie predchádzajúceho riadku stlačte vrchnú 
časť tlačidla (hore) na jednom z tlačidiel typu kolíska. 

7 Začíname 

Orbit Reader 20 Plus má dva režimy: zápisník a braillovský riadok. V režime 
zápisníka funguje zariadenie ako čítač kníh a dokumentov, ktoré sú uložené na 
pamäťovej karte. V režime riadku zariadenie pracuje rovnako ako ostatné braillovské 
riadky a musí byť pripojené k zariadeniu s čítačom obrazovky. 
 
Nasledujúce sekcie popisujú nabíjanie, zapnutie a vypnutie zariadenia, vloženie 
pamäťovej karty, vyvolanie a opustenie ponuky. 

7.1 Nabíjanie zariadenia 

Keď váš Orbit Reader 20 Plus dostanete, môže byť už nabitý. Aj tak odporúčame 
pred prvým použitím zariadenie plne dobiť. Zariadenie je možné používať, aj keď ho 
práve nabíjate. 
 
Keď nabitie batérie klesne na 10 %, začne blikať bod 8 na poslednom znaku 
braillovského riadku. To je normálne chovanie, ktoré indikuje nízky stav batérie. 
 
Pre nabitie zariadenia použite dodaný USB kábel a adaptér. Zasuňte koniec kábla 
s menšou koncovkou do USB vstupu zariadenia s výstupkami smerujúcimi nadol. 
Konektor by sa mal dať zasunúť bez odporu, nepoužívajte násilie. Potom zasuňte 
koniec kábla s väčšou koncovkou do USB výstupu na adaptéri. Nakoniec zasuňte 
adaptér do elektrickej zásuvky. 
 
Ak je zariadenie zapnuté a pripojíte ho k napájaniu, zobrazí sa správa  
„-- Nabíjačka pripojená“. Pri odpojení napájania zariadenie zobrazí správu  
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„-- Nabíjačka odpojená“. Informácie o pripojení a odpojení napájania sa krátko 
zobrazujú, aj keď je zariadenie vypnuté. Pre viac informácií prejdite do časti Batéria 
v sekcii Hlavná ponuka. 
 
Ak zariadenie nabíjate viac ako 4 hodiny a nedarí sa vám ho zapnúť, kontaktujte 
predajcu. 

7.2 Zapnutie a vypnutie 

Hranaté Zapínacie tlačidlo sa nachádza v zapustenej časti na zadnej strane 
zariadenia. Viac informácií nájdete v sekcii Popis zariadenia. 
 
Pre zapnutie alebo vypnutie zariadenia stlačte a pridržte toto tlačidlo, pokým 
nebudete cítiť prebliknutie všetkých znakov. Týmto spôsobom Orbit Reader 20 Plus 
oznamuje zapnutie alebo vypnutie. 
 
Keď zariadenie zapnete, budete na rovnakom mieste v tom istom súbore, kde ste 
zariadenie vypli. Ak zariadenie spúšťate prvýkrát alebo ste vložili novú pamäťovú 
kartu, Orbit Reader 20 Plus zobrazí názov prvého súboru alebo priečinka na 
pamäťovej karte. Ak na karte nebude žiadny priečinok ani súbor, zobrazí sa správa „-
- Žiadne súbory“. 
 
Ak bolo zariadenie pred vypnutím v režime Bluetooth, zapne sa opäť v Bluetooth 
režime. 
 
Pokiaľ nie je vložená pamäťová karta, Orbit Reader 20 Plus zobrazí správu „-- Žiadna 
SD karta“. 
 
Orbit Reader 20 Plus má tiež režim spánku. Krátke stlačenie Zapínacieho tlačidla 
zariadenie uspí. Opätovné stlačenie Zapínacieho tlačidla zariadenie prebudí. Ak nie 
je, pri editácii alebo pri pripojení k Bluetooth, stlačený žiaden kláves po dobu 1 
hodiny, zariadenie samo prejde do režimu spánku. V ostatných prípadoch prejde 
zariadenie do režimu spánku po 10 minútach bez aktivity. Po 5 hodinách v režime 
spánku sa zariadenie vypne. 

7.3 Vloženie a formátovanie pamäťovej karty 

Zariadenie je dodávané s vloženou pamäťovou kartou obsahujúcou túto príručku a 
ďalšie informácie pre používateľa. 
 
Orbit Reader 20 Plus používa štandardné SD karty (pri kartách veľkosti Micro SD je 
potrebná redukcia) s kapacitami od 4 do 32 GB. Karta musí byť naformátovaná ako 
FAT32. Na zariadení neexistuje spôsob, ako kartu naformátovať. Väčšina kariet je už 
naformátovaná. Ak nie je, je potrebné ju naformátovať ako FAT32 na vašom 
stolovom počítači. 
 
Ak chcete vložiť pamäťovú kartu, nájdite veľký slot na zadnej strane. 
 
Na jednej z krátkych strán pamäťovej karty sú výstupky. Umiestnite kartu tak, aby 
výstupky smerovali nadol. Ak je zariadenie v správnej orientácií, vložte kartu do 
zariadenia krátkou stranou s výstupkami smerujúcimi dole. Karta by mala ísť ľahko 
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zasunúť, pokým nedosiahne jeden centimeter od úplného zasunutia. V tej chvíli 
pocítite mierny odpor. Slot na kartu funguje ako hriankovač, jemne zatlačte kartu 
dovnútra, až kým nebudete počuť cvaknutie. Ak je karta správne vložená, je 
zarovnaná so zadnou hranou. 
 
Vezmite, prosím, na vedomie, že je možné vložiť pamäťovú kartu naopak a to tak, že 
výstupky karty smerujú nadol, ale kratšia strana bez zubov smeruje do zariadenia. V 
tomto prípade môže byť strana karty bez výstupkov celkom zasunutá do zariadenia, 
čo vydá správne cvaknutie. Vloženie v tejto orientácii však môže poškodiť adaptér 
kariet, ktorý je vo vnútri zariadenia. Je nutné venovať pozornosť správnej orientácii 
karty s výstupkami smerujúcimi nadol a kratšou stranou s výstupkami smerujúcimi k 
zariadeniu. Predtým než kartu celkom zasuniete uistite sa, že ste ju zasunuli 
výstupkami dopredu ako bolo popísané vyššie. 
 
Ak chcete kartu vytiahnuť, zľahka ju zatlačte, pokým sa nezačne vysúvať a potom ju 
vyberte. 
 
Poznámka: Vytiahnutie pamäťovej karty, pokiaľ sa nachádzate v Editore, môže viesť 
k strate dát. Pred vytiahnutím karty si nezabudnite svoju prácu uložiť alebo ukončiť 
Editor. 

7.4 Ponuka a názvy súborov 

Orbit Reader 20 Plus zobrazuje interné ponuky a názvy súborov v osembodovom 
počítačovom Braillovom písme. 

7.5 Vyvolanie a opustenie ponuky 

Pre...  Vykonajte nasledujúce: 

Vyvolanie hlavnej ponuky Stlačte Zvoliť + šípka Hore 

Opustenie ponuky Stlačte BOD 7 

Prechádzanie možnosťami ponuky  Stlačte šípku Hore alebo Dole  

Pozeranie si možností položky v ponuke  Použite šípky Vpravo a Vľavo  

Výber možnosti z ponuky Stlačte Zvoliť alebo BOD 8 

7.6 Prevádzkové režimy zariadenia 

Orbit Reader 20 Plus má dva prevádzkové režimy – režim zápisníka a režim 
braillovského riadku, ktorý sa používa pri pripojení k inému zariadeniu. 
 
Režim zápisníka je východzí operačný režim a umožňuje čítať, upravovať a 
prechádzať súbory bez pripojenia k inému zariadeniu. Pri práci v režime zápisníka 
musí byť vložená pamäťová karta. Viac informácií nájdete v časti Režim zápisníka v 
tomto dokumente. 
 
Režim braillovského riadku umožňuje pripojiť Orbit Reader 20 Plus k mobilným 
zariadeniam iPhone®, iPad® a Android™ a stolovým počítačom. V režime riadku 
funguje Orbit Reader 20 Plus ako vstupné a výstupné zariadenie pre externe 
pripojené zariadenie cez USB alebo Bluetooth. Viac informácií nájdete v časti Režim 
braillovského riadku v tomto dokumente. 
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Pre prepnutie medzi režimami zápisníka a braillovského riadku použite nasledujúce 
príkazy: 

 Prepnutie do režimu zápisníka: Stlačte Zvoliť + šípka vľavo 

 Prepnutie do režimu braillovského riadku: Stlačte Zvoliť + šípka vpravo 

V režime zápisníka sú dostupné nasledujúce funkcie: 

 Hlavná ponuka 
 Správca súborov 
 Čítač 
 Editor 

V režime braillovského riadku sa Orbit Reader 20 Plus pripája týmito spôsobmi: 

 Bluetooth 
 USB: HID (Orbit), Braillovský-HID, Sériový alebo Veľkokapacitné úložisko 

7.7 Jazyky a preklad 

Orbit Reader 20 Plus podporuje viacero jazykov. Nasledujúce jazyky sú v zariadení 
predinštalované: 

 Unified English Braille (UEB) úroveň 1 (plnopis) 

 UEB úroveň 2 (skratkopis) 

 US počítačový braille (8 bodový)  

 US angličtina - úroveň 1 (EBAE)  

 US angličtina - úroveň 2 (EBAE) 
 
Viac ako 40 ďalších jazykov je možné stiahnuť z SD karty. Tieto jazyky zahŕňajú: 

 arabčina úroveň 1 

 arabčina úroveň 2 

 francúzština 6-bodový braille 

 francúzština 8-bodový počítačový braille 

 francúzština úroveň 2 

 nemčina úroveň 1 

 nemčina 8-bodový počítačový braille 

 hindčina 

 španielčina úroveň 1 

 španielčina úroveň 2 

Orbit Reader 20 Plus môžete nakonfigurovať na používanie rovnakých alebo rôznych 
jazykov pre systémové správy a na čítanie/zápis súborov. Môžete napríklad nastaviť, 
aby systémové menu a správy boli vo vašom miestnom jazyku, zatiaľ čo pri súboroch 
budete s čítačom/editorom pracovať v US počítačovom brailli alebo naopak. 

Na tento účel existujú jazykové profily, ktoré je možné vybrať a nakonfigurovať z 
ponuky. Prípadne môžete prepínať medzi rôznymi profilmi pomocou klávesových 
skratiek. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Nastavenie jazykov“. 
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Počas písania musíte zadať klávesové vstupy podľa zvoleného jazyka. Napríklad, ak 
ste si vybrali US počítačový braille, musíte písať iba v US počítačovom brailli. Týka 
sa to každého vstupu, ktorý zadáte, ako je napísanie príkazu Hľadať alebo 
premenovanie súboru. 

8 Hlavná ponuka 

Orbit Reader 20 Plus obsahuje ponuku pre nastavenie funkcií zariadenia, zistenie 
stavu batérie a zmenu operačných režimov. 
 
Hlavná ponuka je dostupná v obidvoch operačných režimoch. Pre jej otvorenie 
stlačte Zvoliť + šípka Hore. Ako prvá položka ponuky sa zobrazí stav nabitia batérie. 
 
Niektoré položky v ponuke majú niekoľko možností. Napríklad ponuka Radiť súbory 
vám dá na výber niekoľko rôznych možností, ako chcete súbory radiť. Ostatné 
položky ponuky poskytujú informácie o zariadení napr. sériové číslo a verziu.  
 
Vybraná možnosť je vždy podčiarknutá BODMI 7 a 8. Pre listovanie možnosťami 
využite šípku Vpravo. Pre výber možnosti stlačte Zvoliť alebo BOD 8. 
 
Pre pohyb medzi položkami v ponuke stlačte šípku Hore alebo Dole. Keď sa 
dostanete na koniec ponuky a stlačíte znovu šípku Dole, presuniete sa späť na prvú 
položku ponuky. Podobne keď na prvej položke stlačíte šípku Hore, presuniete sa na 
poslednú položku. Táto funkcia vám umožní rýchly prístup i k položkám na konci 
ponuky. Preto je pri niektorých možnostiach uvedené, že sa nachádzajú na konci 
ponuky. 
 
Pre opustenie hlavnej ponuky a návrat k práci stlačte BOD 7. 

8.1 Nastavenie jazykov 

Orbit Reader 20 Plus je nakonfigurovaný na podporu jazykov: UEB úroveň 1 
(plnopis), UEB úroveň 2 (skratkopis), US angličtina úroveň 1 (EBAE), US angličtina 
úroveň 2 (EBAE), počítačový braille (8 bodový). Ďalšie jazykové súbory je možné 
načítať z SD karty. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Lokalizácia tejto príručky. 
 
Môžete tiež nakonfigurovať typ kódovania textového súboru. 
 
Na umožnenie jednoduchej konfigurácie jazykov a prepínania medzi jazykmi sú k 
dispozícii štyri jazykové profily (Profil 1,2,3 a 4). Každý profil má možnosti výberu 
systémového jazyka, jazyka pre čítanie/úpravu a kódovania editora. 

 Systémový jazyk 

Nastavenie Systémový jazyk vám umožňuje nastaviť jazyk systémových správ a 
možností ponuky. 

 Jazyk pre čítanie/úpravu 

Toto nastavenie vám umožňuje čítať alebo upravovať obsah v požadovanom jazyku.  
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 Kódovanie editora 

Nastavenie Kódovanie editora sa vzťahuje len na nové súbory a umožňuje vám 
uložiť súbor v požadovanom formáte kódovania. Kódovanie je spôsob, akým sú 
údaje interne uložené v textovom súbore. Každý z kódovacích systémov má svoje 
výhody a nevýhody. Ak si nie ste istý, ktoré kódovanie použiť, odporúčame použiť 
UTF-8. Viac podrobností o kódovaní nájdete na: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD_znak%C5%AF. 
 
K dispozícii sú nasledujúce možnosti: 
 

a. UTF-8 

b. Unicode-16LE 

c. Unicode-16BE 

d. ANSI 

 
Klávesové skratky na prepínanie medzi profilmi sú Zvoliť + 1, Zvoliť + 2, Zvoliť + 3 a 
Zvoliť + 4 pre profily 1, 2, 3 a 4 v tomto poradí. 
 
Ak omylom vyberiete neznámy jazyk, stlačením Zvoliť + 1 2 3 obnovíte predvolený 
profil. 

8.2 Položky hlavnej ponuky 

Niektoré položky ponuky majú prvotné nastavenie (nižšie v zátvorke). Pri väčšine 
položiek môžete prechádzať ich možnosti pomocou šípok Vpravo a Vľavo. Vybrané 
možnosti sú podčiarknuté BODMI 7 a 8. Pre bližšie informácie prejdite do jednej 
z nasledujúcich sekcií. 
 

Batéria 

Blikanie kurzora (1) 

Radiť (podľa názvu: vzostupne) 

Delenie slov (VYP) 

Filtrovať bod 7 (ZAP) 

Nezalamovanie (ZAP) 

Zlúčiť medzery (ZAP) 

Zarážky (ZAP) 

Auto posun (10) 

Profil 1 

Profil 2 

Profil 3 

Profil 4 

Načítať jazyk 

Prepnúť jazyk 

Kód (ANSI) 

Ver. 

Bver. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD_znak%C5%AF
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Sériové číslo 

Obnoviť východzie  

Formát dátumu dd-mm-rrrr 

Formát času (12 hodín) 

Nastavenia hodín 

Alarm 1 

Alarm 2 

USB režim (HID) 

Bluetooth (Auto) 

Párovanie (Auto) 

Emulácia (VYP) 

Režim (Zápisník) 

 Batéria 

Ponuka stav batérie zobrazuje zostávajúce percentá nabitia batérie. Keď nabitie 
batérie klesne na 10%, začne blikať BOD 8 na poslednom znaku braillovského 
riadku. To je normálne chovanie, ktoré naznačuje nízky stav batérie. 
 
Taktiež sa tu zobrazí informácia o nabíjaní. Napríklad pri nabíjaní bude správa 
zobrazovať: „-- Nabíjanie XX%“, kde XX je číslo vyjadrujúce stav nabitia. Podobne pri 
prvom použití bude zobrazená správa „-- Batéria XX%“. 

 Blikanie kurzora (1) 

Nastavenie blikania kurzora má vplyv iba na editačné pole a editor. Ponuka 
umožňuje nastaviť počet sekúnd medzi jednotlivými bliknutiami kurzora. Prvotné 
nastavenie blikania je 1 sekunda. Ďalšie možnosti sú 5, 15, 30 a 60 sekúnd. Pre 
vypnutie blikania zvoľte možnosť 0. Pre výber jednej z možností stlačte Zvoliť alebo 
BOD 8. 

 Radiť (podľa názvu: vzostupne) 

Ponuka Radiť vám umožní zmeniť poradie, v ktorom sú súbory z pamäťovej karty 
zobrazované v zozname súborov. Zoradiť je možné podľa: Názvu (vzostupne/ 
zostupne), Dátumu, Veľkosti a Posledného prečítania. Prvotné nastavenie zoradenia 
je podľa názvu vzostupne. Pre návrat do zoznamu súborov stlačte BOD 7. Pre výber 
jednej z možností stlačte Zvoliť alebo BOD 8. 
 
V režime braillovského riadku nie je možné položky zoradiť, môžete ale vstúpiť do 
nastavenia a meniť ho. Stlačte Zvoliť + šípku Hore pre otvorenie menu a potom sa 
šípkou Dole presuňte na položku Radiť. 
 
V Správcovi súborov alebo v Čítači stlačte Zvoliť + šípku Hore pre otvorenie menu a 
potom sa šípkou Dole presuňte na položku Radiť. 
 
Ak ste v režime editoru, opustite ho (Zvoliť, E alebo Zvoliť dvakrát) a stlačte Zvoliť + 
šípku Hore pre otvorenie menu a potom sa šípkou Dole presuňte na položku Radiť. 
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Dodatočne môžete v zvolenej kategórii zoradiť súbory vzostupne či zostupne. Po 
zvolení kategórie stlačte Šípku doprava a vyberte spôsob zoradiť vzostupne alebo 
zostupne. Výber potvrdíte stlačením Zvoliť alebo BOD 8. Zariadenie zoradí súbory 
podľa zvolenej voľby. Prvotné nastavenie smeru zoradenia je vzostupne (od A do Z). 

 Delenie slov (VYP) 

V prvotnom stave nastavení je delenie slov vypnuté. Zariadenie sa pokúsi zobraziť čo 
najviac obsahu bez rozdelenia slov. Ak chcete mať vždy zobrazených všetkých 
dvadsať znakov bez ohľadu na obsah, prepnite delenie slov na Zapnuté. Pri 
zapnutom delení slov zariadenie zobrazí aj iba časť slova a pri posune na ďalší 
riadok sa na začiatku riadku zobrazí jeho zvyšok. Pre výber jednej z možností stlačte 
Zvoliť alebo BOD 8. 

 Filtrovať bod 7 (ZAP) 

V prvotnom stave nastavení je filtrovanie bodu 7 zapnuté. Možnosť filtrovať bod 7 
vám umožní vypnúť bod 7, ktorý sa často vyskytuje v mnohých súboroch typu BRL a 
BRF. Bod 7 je v prvotnom stave nastavení filtrovaný, ak ale chcete vytvoriť súbor 
BRL alebo BRF, ktorý používa osembodový braille, túto možnosť vypnite. Pre výber 
jednej z možností stlačte Zvoliť alebo BOD 8. 

 Nezalamovať (ZAP) 

V prvotnom stave nastavení je nezalamovanie riadku zapnuté. Nezalamovanie riadku 
je spôsob, ktorým Orbite Reader spracováva súbory, ktoré sú už pripravené na tlač. 
Naformátované súbory obvykle obsahujú symbol označujúci koniec riadku na 
každom 38 až 40 znaku. Táto možnosť odstraňuje prebytočné medzery, aby bol text 
na 20-znakovom riadku ľahšie čitateľný. Pre výber jednej z možností stlačte Zvoliť 
alebo BOD 8. 

 Zlúčiť medzery (ZAP) 

Pevné konce riadku, prázdne riadky a tabulátory vypĺňajú v dokumentoch mnoho 
miesta. Prázdne miesto pri zobrazení na braillovskom riadku veľmi spomaľuje 
čítanie. Zlúčiť medzery nahrádza tieto znaky jednoduchou medzerou. Táto možnosť 
je obzvlášť užitočná, ak čítate formátovaný text, ktorý obsahuje mnoho prázdnych 
riadkov. 
 
V prvotnom stave nastavení je Zlúčiť medzery zapnuté. Pre výber jednej z možností 
stlačte Zvoliť alebo BOD 8. 

 Zarážky (ZAP) 

Zalamovanie odsekov vám umožňuje vybrať, či sa má nastavenie Zlúčiť medzery 
použiť na úvodné medzery odsekov alebo nie. Ak je zalamovanie odseku vypnuté, 
odsek sa zobrazí s medzerami na začiatku, ak sú prítomné, bez ohľadu na 
nastavenie Zlúčiť medzery. 
 
Ak je zalamovanie odseku zapnuté, nastavenie Zlúčiť medzery sa použije na úvodné 
medzery odseku. Predvolené nastavenie pre zalamovanie odsekov je Zapnuté. 
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 Auto posun (10) 

Zobrazuje nastavenú rýchlosť posunu v sekundách. Túto hodnotu nie je možné 
upraviť z ponuky ale je možné ju nastaviť priamo pri čítaní. Viac informácií nájdete 
v sekcii Auto posun. 

 Profil 1 

Nastavenia Profilu 1 sú predvolene nakonfigurované na používanie zariadenia s UEB 
úroveň 1. Možno ho však nakonfigurovať na výber ktoréhokoľvek z dostupných 
jazykov a schém kódovania. Predvolené nastavenia sú nasledovné: 
 

- Systémový jazyk: UEB úroveň 1 (plnopis) 

- Jazyk pre čítanie/úpravu: UEB úroveň 1 (plnopis) 

- Kódovanie editora: ANSI 

 Profil 2 

Predvolené nastavenia Profilu 2 sú nakonfigurované na používanie zariadenia s UEB 
úroveň 2. Možno ho však nakonfigurovať na výber ktoréhokoľvek z dostupných 
jazykov a schém kódovania. Predvolené nastavenia sú nasledovné: 
 

- Systémový jazyk: UEB úroveň 2 (skratkopis) 

- Jazyk pre čítanie/úpravu: UEB úroveň 2 (skratkopis) 

- Kódovanie editora: ANSI 

 Profil 3 

Predvolené nastavenia Profilu 3 sú nakonfigurované predovšetkým na používanie 
zariadenia s počítačovým braillom. Možno ho však nakonfigurovať na výber 
ktoréhokoľvek z dostupných jazykov a schém kódovania. Predvolené nastavenia sú 
nasledovné: 
 

- Systémový jazyk: US počítačový braille (8 bodový) 

- Jazyk pre čítanie/úpravu: BRF 

- Kódovanie editora: ANSI 

 Profil 4 

Predvolené nastavenia Profilu 4 sú nakonfigurované predovšetkým na používanie 
zariadenia s jazykom načítaným z SD karty. Možno ho však nakonfigurovať na výber 
ktoréhokoľvek z dostupných jazykov. Predvolené nastavenia sú nasledovné: 
 

- Systémový jazyk: jazyk načítaný z SD karty 

- Jazyk pre čítanie/úpravu: jazyk načítaný z SD karty 

- Kódovanie editora: UTF-8 

Predvolené nastavenia Profilu 1, 2, 3 a 4 je možné zmeniť pomocou šípok Vpravo/ 
Vľavo pre možnosti Systémový jazyk, Jazyk pre čítanie/úpravu a Kódovanie editora. 
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Napríklad, ak chcete mať systémový jazyk nastavený na UEB úroveň 1 (plnopis) a 
pracovať so súbormi BRF, môžete si vybrať Profil 3, ktorý má nasledujúce 
predvolené nastavenia: 
 

- Systémový jazyk: UEB úroveň 1 (plnopis) 

- Jazyk pre čítanie/úpravu: BRF 

- Kódovanie editora: ANSI 

Rovnako tak je možné všetky profily nakonfigurovať podľa vašich požiadaviek. 
  
Ďalšie informácie nájdete v časti Lokalizácia tejto príručky. 

 Načítať jazyk 

Voľba načítať jazyk sa používa pre načítanie súboru jazyka do pamäte Orbit Reader 
20 Plus. V Orbit Reader 20 Plus je nahratá slovenská lokalizácia zahŕňajúca 
slovenský preklad a slovenskú braillovskú tabuľku. V zariadení sa tiež nachádza 
anglická lokalizácia, na ktorú môžete prepnúť. 
 
Voľba načítať jazyk má tri možnosti: Načítať lokalizáciu, Načítať len preklad a Načítať 
len tabuľku. 
Pre pohyb a výber možností v podmenu: 

1. Pre navigáciu v podmenu stlačte šípku Vpravo alebo Vľavo. 
2. Pre výber položky stlačte tlačidlo Zvoliť. 
3. Pre zvolenie možnosti stlačte znovu Zvoliť. 

 Načítať lokalizáciu – zobrazí zoznam prekladov podľa ich regionálnych kódov. 
Pre výber prekladu stlačte Zvoliť. 

 Načítať len preklad – zobrazí zoznam prekladov systémových hlásení a 
východiskové nastavenie (angličtina). Pre výber prekladu stlačte Zvoliť. 

Poznámka: Uistite sa, že bola načítaná správna prekladová tabuľka. 

 Načítať len tabuľku – zobrazí zoznam prekladových tabuliek a východiskové 
nastavenie (angličtina). Pre výber tabuľky stlačte Zvoliť. 

Pre viac informácií prejdite do sekcie Jazykové možnosti (Lokalizácia). 

 Prepnúť jazyk 

Prepnutie jazyka slúži na prepnutie medzi načítaným jazykom a východiskovou 
možnosťou (angličtina). 
 
Poznámka: Pred prepnutím musíte preklad načítať pomocou možnosti Načítať jazyk. 

 Kód 

Nové textové súbory môžu byť vytvorené s kódovaním ANSI alebo Unicode. 
Slovenčina je podporovaná iba v kódovaní Unicode – na výber sú tri spôsoby zápisu, 
používať odporúčame UTF-8, ktorý má najširšiu podporu. Pre výber jednej 
z možností stlačte Zvoliť alebo BOD 8. 
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Pre kódovanie novo vytvorených súborov môžete zvoliť jednu z týchto možností: 
 

1. ANSI (nie je možné pre slovenčinu!) 

2. UNICODE 16 LE 

3. UNICODE 16 BE 

4. UTF-8 (odporúčané) 

Ak chcete vytvárať súbory BRF/BRL, zvoľte možnosť ANSI. V opačnom prípade 
nemusí byť súbor čitateľný v ostatných programoch. 
 
Toto nastavenie sa používa len pre novo vytvorené súbory pomocou príkazu 
„Vytvoriť nový“ a nemá vplyv na už existujúce súbory. 
Formát nie je možné zmeniť, ak je súbor editovaný. 

 Verzia 

Položka Verzia zobrazí verziu firmwaru, ktorý je vo vašom zariadení. Verziu firmwaru 
môžete potrebovať pri komunikácii so zákazníckou podporou. 

 Bver. 

Položka Bver. zobrazí verziu zavádzača, ktorý je vo vašom zariadení. Verziu 
zavádzača môžete potrebovať pri komunikácii so zákazníckou podporou. 

 Sériové číslo 

Táto položka zobrazí sériové číslo vášho zariadenia. To môže byť dôležité pri riešení 
záručného servisu. 

 Obnoviť východzie 

Položka Obnoviť východzie resetuje všetky používateľské nastavenia do 
počiatočného stavu. Pre obnovenie počiatočných nastavení stlačte Zvoliť alebo BOD 
8. Po obnovení východzích nastavení budete presunutí na začiatok hlavnej ponuky 
(Stav batérie). 

 Formát dátumu dd-mm-rrrr 

Orbit Reader 20 Plus podporuje nasledujúce formáty dátumu: 

 dd-mm-rrrr 

 mm-dd-rrrr 

 rrrr-mm-dd 

Predvolený formát dátumu je „dd-mm-rrrr“. Formát dátumu môžete zmeniť pomocou 
šípok Vľavo/ Vpravo a nastaviť formát dátumu stlačením klávesu Zvoliť. 

 Formát času (12 hodín) 

Orbit Reader 20 Plus podporuje 12/24-hodinové časové formáty. Predvolený formát 
času je 12-hodinový. Formát času môžete zmeniť pomocou šípok Vľavo/ Vpravo a 
nastaviť stlačením klávesu Zvoliť. 
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 Nastavenia hodín 

Orbit Reader 20 Plus obsahuje tiež hodiny. Dátum a čas môžete skontrolovať 
stlačením MEDZERNÍKa + Body 2 3 4 5. Dátum a čas sa tiež používajú pri vytváraní, 
úprave a ukladaní súboru alebo priečinka. 
 
Predvolený formát pre čas a dátum je HH:MM DD-MM-RRRR (kde HH sú hodiny, 
MM sú minúty, DD je deň, MM je mesiac a RRRR je rok). V týchto poliach sa môžete 
posúvať pomocou navigačných šípok Vľavo a Vpravo. Aktívne pole (kde je aktuálne 
kurzor) bude podčiarknuté. Stlačením klávesu Zvoliť upravíte aktuálne pole. 
 
Stlačením šípky Hore zvýšite hodnotu a šípkou Dole znížite hodnotu v poliach pre 
dátum a čas. Ak je napríklad aktuálny dátum 01-08-2020 a chcete ho zmeniť na 01-
08-2021, použitím navigačných šípok Vľavo/ Vpravo presuňte kurzor do dátumového 
poľa pre rok (RRRR). Stlačením šípky Hore zmeníte rok z 2020 na 2021 a stlačením 
klávesu Zvoliť uložíte zmeny. Stlačením bodu 7 opustíte ponuku. Hodnota v poli sa 
preklopí, keď dosiahnete poslednú platnú hodnotu. Napríklad minúty sa pohybujú v 
intervale od 00 do 59. Ak teda stlačíte šípku Hore, keď je čas 09:59, čas sa upraví na 
10:00. 

 Alarm 1 

Orbit Reader 20 Plus má dva alarmy. Prvý alarm možno nakonfigurovať z tejto 
položky ponuky. 
 
Pre nastavenie alarmu je k dispozícii šesť polí. Medzi rôznymi poľami môžete 
prechádzať šípkami Vľavo/ Vpravo a šípkami Hore/ Dole prechádzate rôznymi 
možnosťami v danom poli. Aktuálne pole (kde je umiestnený kurzor) je podčiarknuté. 
Jedným stlačením bodu 7 uložíte všetky zmeny, ktoré ste vykonali v nastaveniach 
budíka. 
 
Stav alarmu (VYP): Stlačením šípky Vpravo prejdite na stav alarmu. Stlačením 
tlačidla Zvoliť povolíte editačný kurzor. Stav alarmu môžete prepínať medzi 
ZAPNUTÉ a VYPNUTÉ stláčaním šípky Hore/ Dole. 
 
Čas (HH:MM): Vedľa položky stavu budíka je nastavenie času. Stlačením šípky 
Vpravo prejdite na pole pre čas. Formát času je HH:MM v 12 alebo 24 hodinovom 
móde v závislosti od nastavenia v položke Formát času (12 hodín). Pomocou šípky 
Hore/ Dole nastavte hodnotu príslušného poľa a šípkou Vpravo prepínajte medzi 
poľami. 
 
Opakovať (Po): Šípkou Vpravo prejdite do poľa pre opakovanie a stlačením šípky 
Hore/Dole nastavte požadované dni. Môžete si vybrať ktorýkoľvek deň od pondelka 
do nedele a sú tu dve ďalšie možnosti: Všetky a Raz. Keď nastavíte „Všetky“, budík 
zazvoní každý deň, keď zvolíte „Raz“, zazvoní iba raz pri ďalšom výskyte nastavenej 
udalosti. Predvolená hodnota je „Raz“. 
 
Čas odloženia (1 až 59): Stlačením šípky Vpravo nastavte čas odloženia. Rozsah 
času odloženia je 1 až 59 minút. Predvolená hodnota je 5 minút. 
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Budík pohybuje bodkami nahor a nadol po dobu 5 sekúnd v čase, na ktorý bol v daný 
deň nastavený, aj keď je zariadenie v režime spánku alebo je úplne vypnuté. 
 
Stlačením Bodu 7 zrušíte budík, stlačením medzerníka ho odložíte. Ak alarm nie je 
potvrdený, po uplynutí doby budenia sa automaticky odloží. Tento cyklus zopakuje 5-
krát a potom sa automaticky vypne. 

 Alarm 2 

Druhý alarm je možné konfigurovať z tejto položky ponuky. Má rovnaké nastavenia 
ako Alarm 1. 

 USB (HID) 

Nastavenie USB pripojenia má štyri možnosti: 

 HID (Orbit),  

 HID braillovský, 

 Sériové 

 Veľkokapacitné úložisko. 

Počiatočné nastavenie pripojenia je HID (Orbit). Pre výber jednej z možností stlačte 
Zvoliť alebo BOD 8. 
 
Pre viac informácií prejdite do sekcie USB pripojenie v časti Režim braillovského 
riadku. 

 Bluetooth (Auto) 

V nastaveniach Bluetooth sú tieto tri možnosti: 

 Bluetooth Auto 

 Bluetooth manuálne 

 Bluetooth VYP 

Počiatočné nastavenie Bluetooth je automatické pripojenie. Ak sa objaví aktivita 
čítača na spárovanom zariadení, Orbit Reader 20 Plus sa automaticky prepne do 
Vzdialeného režimu. Ak nechcete, aby sa zariadenie pripájalo automaticky, prepnite 
nastavenie na manuálny režim. Pre vypnutie Bluetooth zvoľte možnosť VYP. Pre 
výber jednej z možností stlačte Zvoliť alebo BOD 8. 
 
Pre viac informácií prejdite do sekcie Bluetooth pripojenie v časti Režim braillovského 
riadku. 

 Párovanie (Auto) 

Nastavenie párovania umožňuje nastaviť, akým spôsobom bude Orbit Reader 20 
Plus reagovať na požiadavky na spárovanie. Pre výber jednej z možností stlačte 
Zvoliť alebo BOD 8. 
Dva možné spôsoby nastavenia sú: 
 
Automatické párovanie – je počiatočné nastavenie párovania. Orbit Reader 20 Plus 
automaticky príjme akúkoľvek požiadavku na párovanie. 
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Párovanie potvrdením – je najbezpečnejšia možnosť párovania. Orbit Reader 20 
Plus odpovie na žiadosti pre párovanie zobrazením náhodného číselného kódu na 
riadku a na pripojovanom zariadení. Pred potvrdením párovania sa presvedčte, že 
potvrdzovací kód je rovnaký a pre potvrdenie pripojenia stlačte BOD 8. Pre 
odmietnutie párovania stlačte BOD 7. 

 Emulácia (VYP) 

Nastavenie emulácie umožňuje nastaviť, ako sa má riadok zobraziť na hostiteľskom 
zariadení v režime braillovského riadku. Ak je zvolená možnosť RB18 
(Refreshabraille 18™) Orbit Reader 20 Plus sa bude ukazovať ako Refreshabraille 
18 a k zobrazeniu obsahu bude používať iba prvých 18 znakov. Pri vypnutí emulácie 
sa zariadenie zobrazí ako Orbit Reader 20 Plus. Pre výber jednej z možností stlačte 
Zvoliť alebo BOD 8. 
 
V počiatočnom nastavení je emulácia vypnutá. 

 Režim Zápisníka 

Režim zápisníka je počiatočný režim, v ktorom môžete čítať a editovať súbory, ktoré 
sú uložené na pamäťovej karte. V ponuke režim sú dostupné tieto možnosti, režim 
zápisníka, BT (pre Bluetooth) alebo USB. Orbit Reader 20 Plus sa pokúsi 
automaticky prepnúť do režimu Bluetooth alebo USB v závislosti na aktivite čítača. 
Ak sa chcete ručne prepnúť napríklad späť do režimu zápisníka alebo prepnúť vstup 
z Bluetooth na USB, použite túto voľbu. Pre výber jednej z možností stlačte Zvoliť 
alebo BOD 8. 

9 Režim zápisníka 

Režim zápisníka je režim zvolený v počiatočných nastaveniach, ktorý umožňuje čítať, 
editovať a prezerať si súbory bez pripojenia k inému zariadeniu. Pre fungovanie 
v tomto režime musí byť do zariadenia vložená naformátovaná pamäťová karta. 
Karta slúži k ukladaniu súborov. 
 
V režime zápisníka sú dostupné tieto funkcie: 

 Správca súborov 
 Hlavná ponuka 
 Čítač 
 Editor 

10 Správca súborov 

V správcovi súborov vidíte všetky súbory, ktoré sú uložené na pamäťovej karte. 
Môžete tu tiež vytvárať nové súbory a priečinky, pozerať si podrobnosti (ako je 
veľkosť súboru a miesto prerušenia čítania), kopírovať, premenovávať a mazať 
súbory. 
 
Pri pohybe v zozname súborov Orbit Reader 20 Plus zobrazuje prvých 20 znakov 
názvu súboru. Ďalšie informácie o súbore ako je zvyšok dlhého názvu, veľkosť a 
dátum môžete zobraziť pomocou tlačidiel typu kolíska. 
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Každá položka v zozname súborov obsahuje tieto informácie: 

 Názov a príponu 

 Miesto prerušenia čítania podľa počtu znakov 

 Veľkosť v KB (kilobyte) 

 Dátum poslednej úpravy 

 Informáciu o ochrane 

Na riadok sa zobrazí vždy len jeden stĺpec informácií (ak je text stĺpca dlhší než 20 
znakov, pokračovanie zobrazíte tlačidlom typu kolíska). Pomocou šípok Vľavo a 
Vpravo sa môžete priamo presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci stĺpec 
(informáciu). Pri opustení Čítača (BOD 7) sa vrátite na rovnaké miesto a stĺpec v 
správcovi súborov, kde ste boli pred otvorením súboru. 

10.1 Príkazy Správcu súborov 

Nasledujúca tabuľka obsahuje príkazy, ktoré môžete použiť v správcovi súborov. 
Väčšina príkazov pre súbory funguje aj pre priečinky. 
 

Pre...  Stlačte  Dodatočné informácie 

Otvorenie 
súboru alebo 
priečinka  

Zvoliť alebo 
BOD 8 

Stlačenie tlačidla Zvoliť alebo BODu 8 otvorí 
súbor alebo priečinok. 

Prechod na 
predchádzajúcu 
alebo 
nasledujúcu 
položku 

Šípka Hore 
alebo Dole  

Stlačením šípky Hore alebo Dole sa presuniete na 
predchádzajúcu alebo nasledujúcu položku 
zoznamu. 

Návrat o jednu 
úroveň 

BOD 7  

BOD 7 funguje ako kláves späť pre ukončenie 
súčasnej aktivity. Ak ste v priečinku v správcovi 
súborov, BOD 7 vás posunie o priečinok vyššie. 
Ak ste v hlavnom priečinku, stlačenie BODu 7 
neurobí nič. Ak ste v inom stĺpci informácií, 
stlačenie BODu 7 vás presunie na názov súboru. 

Pozrieť si 
informácie o 
súbore 

Šípka Vľavo 
alebo Vpravo  

Pre viac informácií si pozrite sekciu Správca 
súborov. 

Otvorenie 
hlavnej ponuky 

Zvoliť + šípka 
Hore  

Stlačením Zvoliť spolu so šípkou Hore otvoríte 
hlavnú ponuku. 

Posun textu 
Ľavé alebo 
pravé tlačidlo 
typu kolíska 

Ak je názov príliš dlhý pre zobrazenie, posun 
vpred zobrazí jeho ďalšiu časť. Keď prídete na 
koniec názvu, presuniete sa ďalším stlačením na 
ďalšie informácie o súbore (napr. veľkosť) 

Vytvorenie 
nového súboru 

Medzerník + N  
Vytvorenie nového súboru otvorí Editor. Pre 
zavretie Editora stlačte dvakrát Zvoliť. 

Vytvorenie 
nového 
priečinka 

Medzerník + O  
Vytvorenie nového priečinka otvorí editačné pole, 
kam môžete zadať názov nového priečinka. 
Stlačením BODu 8 uložíte názov a vrátite sa do 
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zoznamu súborov. Stlačením tlačidla Zvoliť 
zrušíte vytvorenie. 

Zmazanie 
súboru alebo 
priečinka 

Medzerník + D  

Tento príkaz vymaže vybraný súbor(y) alebo 
priečinok(y). Je možné zmazať iba prázdne 
priečinky. Pre zmazanie je vyžadované 
potvrdenie. Zobrazí sa správa „-- Potvrdiť akciu“, 
stlačte BOD 8 pre potvrdenie alebo BOD 7 pre 
zrušenie. 

Premenovanie 
súboru alebo 
priečinka 

Medzerník + R   

Po stlačení príkazu sa zobrazí editačné pole 
obsahujúce pôvodný názov. Názov upravte alebo 
napíšte nový a stlačte BOD 8 pre potvrdenie. Pre 
zrušenie stlačte tlačidlo Zvoliť. 

Vystrihnutie 
súboru 

Medzerník + X  
Tento príkaz vystrihne aktuálne označený 
súbor(y) z ich umiestnenia a umiestni ho (ich) do 
schránky pre použitie príkazu Vložiť. 

Kopírovanie 
súboru 

Medzerník + C 
Príkaz Kopírovať vytvorí kópiu označeného 
súboru(ov) a umiestni ho (ich) do schránky pre 
použitie príkazu Vložiť. 

Vloženie súboru  Medzerník+ V 

Tento príkaz vloží súbor(y) alebo priečinok(y), 
ktorý je umiestnený v schránke do aktuálneho 
umiestnenia v Správcovi súborov. Ak nie je žiadny 
súbor v schránke, príkaz nevykoná nič. 

Označenie 
súboru 

Medzerník + M 

Pre prácu s niekoľkými súbormi naraz je možné 
tieto súbory označiť Medzerníkom + M. Pre 
odznačenie stlačte znovu Medzerník + M. 
Správca súborov indikuje označenie súborov 
zobrazením bodov 7 a 8 pod prvým písmenom 
názvu súboru. 

Ochrana a 
zrušenie 
ochrany súboru 

Medzerník + P 

Pre ochranu súboru pred náhodnými zmenami 
vyberte súbor a stlačte Medzerník + P. Pre 
zrušenie ochrany stlačte znovu Medzerník + P. 
Pre zistenie stavu ochrany nájdite v informáciách 
o súbore stav ochrany pomocou šípok Vpravo a 
Vľavo. 

Editácia súboru Medzerník + E 

Editačný režim je indikovaný blikajúcim kurzorom 
na mieste vstupu. Pri spustení editácie je kurzor 
na začiatku súboru. Pri písaní sa text priebežne 
ukladá. Pre ukončenie Editora stlačte dvakrát 
Zvoliť. Pre viac informácií prejdite do sekcie 
Editor. 

Editácia 
naposledy 
editovaného 
súboru 

Medzerník + Ň 
(BODY 1-2-4-6) 

Otvore naposledy editovaný súbor s kurzorom na 
mieste, kde ste skončili. Tento príkaz je užitočný 
pre písanie poznámok pri čítaní. Pre zavretie 
editora a návrat k čítanému súboru stlačte dvakrát 
Zvoliť. Pri editácii súbor nebude na tento príkaz 
reagovať. Ak nebol skôr otvorený žiadny súbor 
alebo ak bol zmazaný, zobrazí sa hlásenie „-- 
Súbor nenájdený“. 
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10.2 Viac o kopírovaní a vkladaní súborov 

Pri kopírovaní a vkladaní súboru do umiestnenia, kde už existuje súbor s rovnakým 
názvom, Správca súborov pridá príponu k novo vloženému súboru. Napríklad ak 
kopírujete súbor kniha.txt do priečinka, kde súbor kniha.txt už existuje, bude názov 
zmenený na kniha1.txt, originál zostane nezmenený. 
 
Ak dôjde pri kopírovaní súboru miesto na pamäťovej karte, zobrazí sa varovanie: „-- 
Chyba pri kopírovaní XXX“. 
 
Pri kopírovaní veľkého množstva alebo objemných súborov, môže kopírovanie chvíľu 
trvať. Správca súborov v takom prípade bude zobrazovať správy o priebehu 
kopírovania. 
 
Ak kopírovanie súboru trvá dlhšie než päť sekúnd, Správca súborov zobrazí: „-- 
Kopírovanie XXX (YY%)“, kde „XXX“ je názov súboru a „YY“ je postup v percentách. 
Informácia o postupe je aktualizovaná najmenej každých 10 % postupu. 
Príkazy nájdete v tabuľke Príkazy Správcu súborov v sekcii Správca súborov. 

10.3 Príkazy pre pohyb 

Pre...  Stlačte  Dodatočné informácie 

Presun na prvý 
súbor 

Medzerník + L 
(BODY 1-2-3)  

Príkaz vás presunie na prvý súbor v aktuálnom 
priečinku 

Presun na 
posledný súbor 

Medzerník + | 
(BODY 4-5-6)  

Príkaz vás presunie na posledný súbor v aktuálnom 
priečinku 

Postupné 
hľadanie súboru 

Prvých 
niekoľko 
písmen názvu 

Pre hľadanie súboru rýchlo napíšte niekoľko prvých 
písmen názvu súboru. Správca súborov označí prvý 
súbor, ktorý takto začína. 

10.4 Formáty súborov 

Orbit Reader 20 Plus neprekladá ani neinterpretuje žiadne súbory. Jednoducho 
zobrazuje obsah súborov v Brailli. Ak teda nahráte na pamäťovú kartu textový súbor, 
Orbit Reader 20 Plus ho zobrazí tak ako je. Podobne, ak nahráte na pamäťovú kartu 
súbor BRF, Orbit Reader 20 Plus zobrazí jeho obsah bez ohľadu na jazyk a 
kódovanie. Pre použitie súborov Word alebo PDF ich najprv musíte preložiť 
v počítači a až potom ich nahrať na pamäťovú kartu. 
 
Braillovské súbory môžu obsahovať akýkoľvek druh braillu, šesť alebo osembodový, 
v akomkoľvek jazyku. Pre vytvorenie týchto súborov je potrebné preložiť originály 
pomocou softwaru ako je napr. Duxbury alebo LibLouis alebo ich vytvoriť priamo 
v Editore Orbit Reader 20 Plus. 

 Podporované formáty súborov 

Prípona  Druh  Vysvetlenie 

BRF  Preložený, formátovaný braille  Zobrazí presnú reprezentáciu 

BRL  Preložený, neformátovaný braille  Zobrazí všetok text 

TXT  Text  Zobrazí 8-bodový braille  

BRA Preložený, formátovaný braille Zobrazí presnú reprezentáciu 
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Orbit Reader 20 Plus dokáže zobraziť obsah akéhokoľvek súboru. Vezmite na 
vedomie, že nie všetky súbory obsahujú čitateľný obsah. Táto funkcia je užitočná, ak 
chcete zistiť, či súbor obsahuje čitateľný obsah, aj keď nie je v podporovanom 
formáte. 

10.5 Príprava súborov 

Pri príprave súborov pre Orbit Reader 20 Plus postupujte nasledovne: 

 Určte druh prekladu. 
 Preložte súbor. 
 Umiestnite súbor na pamäťovú kartu alebo ho nahrajte pomocou USB z vášho 

počítača. 

Pre nahratie súborov na pamäťovú kartu vyberte kartu zo zariadenia a umiestnite ju 
do čítačky pamäťových kariet vo vašom počítači alebo pripojte zariadenie USB 
káblom k počítaču a spustite režim Veľkokapacitného úložiska stlačením Medzerník 
+ BODY 5-7 alebo pomocou výberu režimu úložisko v nastaveniach. Pri použití 
režimu úložisko sa Orbit Reader 20 Plus zobrazí ako pripojený disk v počítači 
a nebude ho možné v tej chvíli používať. 

11 Čítač 

V režime zápisníka Orbit Reader 20 Plus zobrazuje obsah súborov uložených na 
pamäťovej karte. Nevykonáva preklad ani interpretáciu. 
 
Orbit Reader 20 Plus je navrhnutý ako nezávislý čítač. Umiestnenie súborov BRF, 
BRL, alebo TXT (viac v sekcii Formáty súborov) na vloženú pamäťovú kartu z neho 
vytvorí prenosnú čítačku kníh. 
Pre výber súboru použite šípky Hore a Dole. Súbor otvorte stlačením tlačidla Zvoliť 
alebo BOD 8. Pre čítanie použite ľavé alebo pravé tlačidlo typu kolíska. V režime 
čítača je mnoho ďalších funkcií ako je Hľadanie, Rýchly presun, Záložky a dokonca 
ponuka pre nastavenia predvolieb. Nasledujúce sekcie popisujú príkazy a 
nastavenia, ktoré je možné vykonať pri čítaní. 
 
Pri zapnutí zariadenia budete presne tam, kde ste boli pri vypnutí zariadenia. Pri 
prvom spustení sa zobrazí zoznam súborov uložených na pamäťovej karte. Ak nie je 
pamäťová karta vložená, zobrazí sa správa „-- Žiadna SD karta“. 
 
Keď prídete na koniec súboru, zobrazí sa správa „-- Koniec súboru“. Podobne, ak ste 
na začiatku súboru a pokúsite sa prejsť o riadok Hore, zobrazí sa správa „-- Začiatok 
súboru“. 

11.1 Príkazy Čítača 

V režime zápisníka sú dostupné tieto príkazy. 
 

Pre… Stlačte  Dodatočné informácie 

Prechod na 
predchádzajúci 

Tlačidlo typu 
kolíska 

Pre viac informácií prejdite do sekcie Tlačidlá typu 
kolíska. 
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alebo nasledujúci 
text 

Prechod na 
predchádzajúci 
alebo nasledujúci 
znak 

Šípku Vľavo 
alebo Vpravo  

Pri stlačení šípky Vpravo sa zobrazí ďalšie písmeno 
na pravej strane riadku. 
Pre jednotnosť s navigáciou v bežných 
braillovských riadkoch Čítač tiež podporuje príkazy 
Medzerník + BOD 3 a Medzerník + BOD 6. 

Prechod na 
predchádzajúce 
alebo 
nasledujúce 
slovo 

Medzerník + 
šípka Vľavo 
alebo Vpravo  

Pri stlačení Medzerník + šípka Vpravo sa zobrazí 
ďalšie slovo na pravej strane riadku. Čítač tiež 
podporuje príkazy Medzerník + BOD 2 a Medzerník 
+ BOD 5. 

Prechod na 
predchádzajúci 
alebo nasledujúci 
riadok 

Šípku Hore 
alebo Dole 

Príkaz vás presunie na predchádzajúci alebo 
nasledujúci riadok. Rovnako tak fungujú príkazy 
Medzerník + BOD 1 a Medzerník + BOD 4. 

Prechod na 
predchádzajúcu 
alebo 
nasledujúcu 
stranu 

BOD 3 alebo 
BOD 6  

Stlačenie BODu 3 alebo BODu 6 presunie kurzor 
na predchádzajúcu alebo nasledujúcu značku 
strany alebo o 1000 znakov podľa toho, čo nastane 
skôr. 

Prechod na 
začiatok alebo 
koniec súboru 

BOD 1 alebo 
BOD 4  

Stlačením BODu 1 vás presunie na začiatok 
súboru; Stlačením BODu 4 vás presunie na koniec 
súboru (pre kompatibilitu s inými zariadeniami vás 
Medzerník + BODY 1-2-3 presunú na začiatok a 
Medzerník + BODY 4-5-6 na koniec súboru.) 

Opustenie 
súboru 

BOD 7  
Pri čítaní súboru sa stlačením BODu 7 vrátite na 
predchádzajúce umiestnenie. 

Otvorenie hlavnej 
ponuky 

Zvoliť + šípka 
Hore  

Stlačením Zvoliť + šípka Hore otvoríte hlavnú 
ponuku. 

Nastavenie alebo 
vymazanie 
záložky 

Medzerník + 
M 

Okrem automatickej záložky pri zavretí súboru Orbit 
Reader 20 Plus umožňuje nastaviť ďalšie záložky. 
Čítač zobrazí správu „-- Pridaná záložka“ alebo „-- 
Záložka zmazaná“, ak tu už záložka bola. 

Prechod na 
predchádzajúcu 
alebo 
nasledujúcu 
záložku 

BOD 2 alebo 
BOD 5  

Čítač odpovie presunom na pozíciu záložky. 
Namiesto záložky sa zobrazí ako prvý znak na 
riadku. Ak nie je ďalšia záložka v požadovanom 
smere, zobrazí sa správa „-- Žiadne ďalšie 
záložky“. 

Rýchly presun 
vpred alebo vzad  

BOD 8 + šípka 
Dole alebo 
Hore 

Stlačte BOD 8 + šípka Hore pre presun vzad. Pre 
presun vpred stlačte BOD 8 + šípka Dole. Pre viac 
informácií prejdite do sekcie Rýchly presun. 

Hľadanie Medzerník + F         

Nájsť ďalšie 
BOD 8 + šípka 
Vpravo 

Stlačte BOD 8 + šípka Vpravo pre opakovanie 
hľadania ďalej v súbore. Ak nie je hľadaný text 
zadaný, použije sa aktuálny text pod kurzorom. 
Viac informácií nájdete v sekcii Hľadanie. 
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Nájsť 
predchádzajúce 

BOD 8 + šípka 
Vľavo  

Stlačte BOD 8 + šípka Vľavo pre opakovanie 
hľadania smerom k začiatku súboru. Ak nie je 
hľadaný text zadaný, použije sa aktuálny text pod 
kurzorom. Viac informácií nájdete v sekcii Hľadanie.  

Editácia súboru  Medzerník + E  
Medzerník + E spustí editáciu súboru, ktorý práve 
čítate. Pre ukončenie editácie a návrat k čítaniu 
stlačte dvakrát Zvoliť. 

Otvorenie 
nového súboru 

Medzerník + N  

Medzerník + N otvorí nový súbor v Editore (napr. 
pre písanie poznámok). Pre ukončenie editácie a 
návrat k čítaniu predchádzajúceho súboru stlačte 
dvakrát Zvoliť. 

Editovať 
naposledy 
editovaný súbor 

Medzerník + Ň 
(BODY 1-2-4-
6)  

Otvoríte naposledy editovaný súbor s kurzorom na 
mieste, kde ste skončili. Tento príkaz je užitočný 
pre písanie poznámok pri čítaní. Pre zavretie 
editora a návrat k čítanému súboru stlačte dvakrát 
Zvoliť. Pri editácii súboru nebude tento príkaz 
reagovať. Ak nebol skôr otvorený žiadny súbor 
alebo ak bol zmazaný, zobrazí sa oznam „-- Súbor 
nenájdený“. Pre ukončenie editácie a návrat k 
čítaniu predchádzajúceho súboru stlačte dvakrát 
Zvoliť. 

11.2 Rýchly presun 

Funkcia rýchly presun poskytuje šikovný spôsob ako sa pohybovať vo veľkých 
súboroch a nájsť hľadanú časť. Rýchly presun funguje na základe hraníc a pohybu 
do polovice medzi nimi pri každom vyvolaní príkazu. Pri stlačení BODu 8 + šípka 
Hore alebo Dole sa začnete pohybovať týmto spôsobom: 
 
Pri prvom stlačení sa kurzor presunie do polovice medzi aktuálnu pozíciu a začiatok 
(BOD 8 + šípka Hore) alebo koniec (BOD 8 + šípka Dole) súboru. Tie slúžia ako 
hranice pre rýchly presun. 
 
Nasledujúce stlačenie počíta s novou aktuálnou pozíciou ako novou hranicou. Ak ste 
teda na začiatku súboru (čiže 0 %) a stlačíte BOD 8 + šípku Dole, kurzor sa presunie 
na polovicu medzi 0 % a 100 %. Teraz budete na 50 %, a tie budú novou hranicou. 
Prvotnou hranicou je počiatočná pozícia na 0 %. Ak teda stlačíte BOD 8 + šípku 
Hore, posuniete sa na polovicu medzi 50 % a 0 %, budete na 25 %. Alebo ak stlačíte 
BOD 8 + šípku Dole, posuniete sa na polovicu medzi 50 % a 100 %, budete na 75 %. 
 
Zakaždým, keď znovu stlačíte BOD 8 + šípku Hore alebo BOD 8 + šípku Dole, Čítač 
zobrazí percentá na niekoľkých prvých znakoch a na zvyšku riadku zobrazí text 
v danom mieste. Toto bude pokračovať, pokým nestlačíte niečo iné ako BOD 8 + 
šípku Hore, BOD 8 + šípku Dole alebo tlačidlo typu kolíska. Viac informácií v sekcii 
Tlačidlá typu kolíska. 

11.3 Hľadanie 

Pre vyhľadanie textu použite príkaz pre hľadanie (Medzerník + F). Orbit Reader 20 
Plus otvorí prázdne editačné pole (viac v sekcii Editačné pole) s kurzorom. V 
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prvotnom stave sa v editačnom poli zobrazí text, ktorý je aktuálne pod kurzorom. 
Príkaz hľadanie prehľadá súbor na výskyt zadaného textu. Ak ste už skôr 
vyhľadávali, zobrazí sa tento text v editačnom poli s kurzorom na konci. 
 
Pre nájdenie textu stlačte Medzerník + F. Zadajte hľadaný text a stlačte BOD 8 pre 
vyhľadanie od miesta, kde ste. Pre vyhľadanie smerom späť stlačte BOD 8 + šípku 
Vľavo. Na začiatku riadku sa zobrazí slovo, ktoré obsahuje hľadaný text. Ak text nie 
je nájdený, zobrazí sa správa „-- Nenájdené“. Pre odstránenie správy stlačte BOD 7. 
Pre uzavretie editačného poľa bez vyhľadania stlačte Zvoliť. Ak vyhľadávate vo 
väčšom dokumente, zobrazí sa počas hľadania správa „-- Zaneprázdnený“. 
 
Po nájdení textu môžete vyhľadať nasledujúci výskyt pomocou BODu 8 + šípka 
Vpravo alebo predchádzajúci výskyt pomocou BODu 8 + šípka Vľavo. 
 
Ak hľadáte text v súbore braillovského skratkopisu, musíte hľadaný text napísať v 
skrátenej podobe. 
 
Ak hľadáte text v textovom súbore, musíte hľadaný text zadať v počítačovom brailli. 
Pre viac informácií prejdite do Prílohy A – Tabuľka braillovských znakov. 
 
Môžete hľadať text dlhý až 255 znakov. Hľadanie nie je citlivé na veľkosť písmen. Ak 
ale chcete vyhľadať určité slovo s veľkými písmenami, napíšte hľadaný text so 
zadanou kapitalizáciou. 
 
Hľadanie vyhľadáva aj keď je zadaný text len časťou slova. Napríklad hľadanie textu 
„pes“ nájde slovo „pes“ ale aj „spestriť“. Pre hľadanie iba celých slov pridajte pred a 
za hľadaný text medzeru. Zariadenie zamení medzeru za akýkoľvek nevytlačiteľný 
znak (medzera, tabulátor). 
 
Pre prehľad editačných a pohybových príkazov prejdite do sekcie Editačné pole. 

11.4 Automatický posun 

V režime Čítača je dostupná funkcia automatický posun. Tá vám umožní nastaviť 
rýchlosť automatického posunu. 
 
Rýchlosť posunu je možné upraviť počas čítania. Stlačením Medzerník + šípka Hore 
rýchlosť zvýšite a stlačením Medzerník + šípka Dole rýchlosť znížite. Týmto 
spôsobom zmeníte rýchlosť v 1-sekundových krokoch. Mnoho používateľov môže 
chcieť nastaviť rýchlosť presnejšie, to je možné docieliť stlačením Medzerník + BOD 
7 + šípka Hore alebo Dole. Táto jemná úprava rýchlosti mení rýchlosť v krokoch po 
jednej desatine sekundy. Počiatočná rýchlosť je 10 sekúnd. 
 
Nastavenú rýchlosť môžete skontrolovať v nastaveniach. Jej zmenu je ale možné 
vykonať iba pri čítaní. Pri zapnutom posune nie je rýchlosť zobrazovaná. Ak ale 
nastavujete rýchlosť pri zastavenom posune, nastavená rýchlosť sa zobrazí na 
riadku „xx.y Rýchlosť v sec“. 
 
So zapnutým automatickým posunom môžete používať všetky pohybové príkazy ako 
ste zvyknutý. 
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Pre...  Stlačte Dodatočné informácie 

Spustenie/ Zastavenie 
auto posunu 

Medzerník 
Rýchlosť posunu nie je možné 
zobraziť, ak je zvýšená alebo znížená 
pri posune. 

Zvýšenie/ zníženie 
rýchlosti o 1 sekundu 

Medzerník + šípka 
Hore alebo Dole 

Zvýšenie alebo zníženie rýchlosti o 1 
sekundu. 

Zvýšenie/ zníženie 
rýchlosti o 0,1 sekundy 

Medzerník + šípka 
Hore alebo Dole + 
BOD 7 

Zvýšenie alebo zníženie rýchlosti o 
0,1 sekundy. 

12 Editačné pole 

Ak chcete hľadať text alebo premenovať súbor, Orbit Reader 20 Plus otvorí editačné 
pole. Editačné pole dovoľuje len jeden riadok textu. Stlačením Medzerník + F 
vyvoláte hľadanie a stlačením Medzerník + R premenovanie súboru. 
 
Keď ste v editačnom poli, môžete písať text a editačnými príkazmi ho upravovať. 
Editačné pole zobrazuje blikajúci kurzor pre určenie polohy písania. 
 
Pri otvorení editačného poľa v ňom môže byť počiatočný text alebo naposledy 
hľadaný výraz. Celý text je vybraný (indikované bodmi 7 a 8 pod písmenami). Pre 
zmazanie alebo nahradenie textu začnite písať alebo stlačte BOD 7. Pre editáciu 
existujúceho textu stlačte najprv jednu zo šípok a potom sa presuňte na miesto, ktoré 
chcete upraviť. 

12.1 Príkazy editačného poľa 

Pre...  Stlačte  Dodatočné informácie 

Pohyb vľavo 
alebo vpravo o 
jedno písmeno  

Šípka Vľavo 
alebo Vpravo  

Stlačením šípok môžete posunúť kurzor kdekoľvek 
v texte. 

Presun na 
začiatok alebo 
koniec textu 

Šípka Hore 
alebo Dole  

Stlačením šípky Hore alebo Dole presuniete kurzor 
na začiatok alebo koniec textu. 

Zmazanie znaku  BOD 7  BOD 7 zmaže znak vľavo od kurzora. 

Potvrdenie 
zadania  

BOD 8  
V editačnom poli slúži BOD 8 ako potvrdzovacie 
tlačidlo. 

Zavretie 
editačného poľa 

Zvoliť 
Pre uzavretie editačného poľa stlačte Zvoliť. Text, 
ktorý bol napísaný, sa neuloží. 

13 Editor 

Okrem čítania textu Orbit Reader 20 Plus umožňuje písať a editovať text. Táto 
funkcia vám umožňuje vytvárať alebo editovať súbory na pamäťovej karte. 
 
Keď ste v režime Editora, zobrazí sa blikajúci kurzor (body 7 8) označujúce aktuálnu 
polohu. Prvotné nastavenie blikania je 1 sekunda. Blikanie kurzora je možné upraviť 
alebo vypnúť v nastaveniach. 
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Obsah súboru závisí na dvoch parametroch: 
  

1. Kódovanie vybraté v hlavnej ponuke 

Ak vytvárate BRF súbor, nastavte najprv v hlavnej ponuke kódovanie ANSI. 

Pri vytváraní textového súboru môžete použiť ľubovoľné kódovanie podľa 

vašich potrieb. Nastavenie kódovania nemá vplyv na editované a už existujúce 

súbory. 

 

2. Použitá braillovská tabuľka 

Ak je vaše zariadenie lokalizované, bude prekladová tabuľka použitá taktiež 

pre vytváranie súborov. 

 
Existujú tri spôsoby editácie súborov. Každý z týchto spôsobov je dostupný jednak 
v režime Čítača, tak i v Správcovi súborov. 

 Vytvorenie nového súboru: Medzerník + N 

 Editácia existujúceho súboru: Medzerník + E 

 Editácia naposledy upraveného súboru: Medzerník + Ň (BODY 1-2-4-6) 

Po spustení editácie je možné začať písať alebo text vložte. Pre zadávanie textu 
môžete využiť celú braillovskú klávesnicu (BODY 1 až 8). 
 
Pre uzavretie Editora stlačte Zvoliť, E alebo dvakrát Zvoliť. Kurzor zmizne a vrátite sa 
do režimu Čítača. 
 
Ak zavriete novo vytvorený súbor, Editor ho automaticky pomenuje podľa prvých 20 
znakov v súbore. Ak súbor s týmto názvom už existuje, pridá Editor na koniec názvu 
číslo. Pre premenovanie súboru vyberte súbor v Správcovi súborov a potom použite 
príkaz na premenovanie (Medzerník + R). Ak je v názve znak, ktorý nie je možné 
použiť ako je lomka (/) alebo hviezdička (*), znak bude nahradený znakom (_). Keď 
dokončíte editáciu, zobrazí sa súbor s novým názvom. 
 
Poznámka: Je odporúčané zavrieť Editor pred odpojením pamäťovej karty, 
vykonaním aktualizácie systému alebo obnovením zariadenia. Uzavretie Editora uloží 
vašu prácu. 

13.1 Príkazy editora 

Pre...  Stlačte  Dodatočné informácie 

Vytvorenie nového 
súboru 

Medzerník + 
N  

Vytvorí nový súbor pripravený na editáciu. 

Editácia 
existujúceho 
súboru 

Medzerník + 
E  

Otvorí vybraný súbor pre editáciu. 

Otvorenie 
naposledy 
upraveného 

Medzerník + 
Ň (BODY 1-
2-4-6)  

Otvorí naposledy upravený súbor pre ďalšiu 
editáciu. Ak tento súbor už neexistuje, zobrazí sa 
správa „-- Súbor nenájdený“. 



Orbit Reader 20 Plus - Používateľská príručka    

 
 

Orbit Research   32 
 
 

súboru 

Nový riadok 
(Enter) 

BOD 8  
Stlačenie BODu 8 vytvorí nový riadok a presunie 
kurzor na jeho začiatok. 

Zmazanie znaku BOD 7  Stlačenie BODu 7 vymaže znak vľavo od kurzora. 

Zavretie editora 
Dvakrát 
Zvoliť alebo 
Zvoliť, E 

Uzavretie Editora automaticky uloží vašu prácu a 
vráti vás do režimu Čítača alebo Správcu súborov. 

 
Uloženie 
 
 

Zvoliť, S 

Orbit Reader 20 Plus automaticky ukladá súbory 
pri každom KB dát alebo pri 1000 znakoch. Malá 
zmena súboru sa však nemusí uložiť. Stlačením 
Zvoliť, S svoju prácu uložíte. 

Prechod na 
predchádzajúci 
alebo nasledujúci 
znak 

Šípka Vľavo 
alebo Vpravo 

Stlačenie šípky Vľavo alebo Vpravo presunie 
kurzor na predchádzajúci alebo nasledujúci znak. 

Prechod na 
predchádzajúce 
alebo nasledujúce 
slovo 

Medzerník + 
šípka Vľavo 
alebo Vpravo  

Stlačenie Medzerníka + šípka Vľavo alebo Vpravo 
presunie kurzor na predchádzajúce alebo 
nasledujúce slovo. 

Prechod na 
predchádzajúcich 
alebo 
nasledujúcich 20 
znakov 

Tlačidlo typu 
kolíska Hore 
alebo Dole  

Stlačenie jedného z Tlačidiel typu kolíska Hore 
alebo Dole vás posunie o 20 znakov vzad alebo 
vpred. Kurzor sa umiestni na prvý znak. Pre viac 
informácií prejdite do sekcie Tlačidlá typu kolíska. 

Prechod na 
predchádzajúci 
alebo nasledujúci 
odsek 

Šípku Hore 
alebo Dole  

Stlačenie šípky Hore alebo Dole presunie kurzor 
na začiatok predchádzajúceho alebo 
nasledujúceho odseku. Začiatok odseku je 
umiestnený na prvý znak riadku. Kurzor sa 
umiestni na prvý znak. 

Prechod na 
začiatok alebo 
koniec odseku 

Medzerník + 
BOD 7 + 
šípka Vľavo 
alebo Vpravo  

Stlačenie Medzerník + BOD 7 + šípka Vľavo alebo 
Vpravo presunie kurzor na začiatok alebo koniec 
aktuálneho odseku. Začiatok alebo koniec odseku 
je umiestnený na prvý znak riadku. Kurzor sa 
umiestni na prvý znak. 

Prechod na 
predchádzajúcu 
alebo nasledujúcu 
stranu 

Medzerník + 
BOD 7 + 
šípka Hore 
alebo Dole 

Stlačenie Medzerník + BOD 7 + šípka Hore alebo 
Dole presunie kurzor na predchádzajúcu alebo 
nasledujúcu stranu (1000 znakov alebo značku 
strany). Začiatok alebo koniec strany je 
umiestnený na prvý znak riadku. 

Prechod na 
začiatok alebo 
koniec dokumentu 

Dlhšie stlačte 
šípku Hore 
alebo Dole 

Dlhé stlačenie šípky Hore alebo Dole presunie 
kurzor na začiatok alebo koniec dokumentu. 

Nájsť ďalšie 
BOD 8 + 
šípka Vpravo  

Stlačte BOD 8 + šípka Vpravo pre opakovanie 
hľadania ďalej v súbore. Ak nie je hľadaný text 
zadaný, použije sa aktuálny text pod kurzorom. 

Nájsť 
predchádzajúci 

BOD 8 + 
šípka Vľavo  

Stlačte BOD 8 + šípka Vľavo pre opakovanie 
hľadania smerom k začiatku súboru. Ak nie je 
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hľadaný text zadaný, použije sa aktuálny text pod 
kurzorom. 

13.2 Príkazy editora pre bloky textu 

Operácie s blokmi textu závisia na výbere. Pri operácii vyberie Editor text medzi 
kurzorom a výberovou značkou. 
 
Poznámka: Pri operáciách vystrihnúť, kopírovať a vložiť je možné pracovať 
maximálne s 5 KB dát. 
 
Pridanie výberovej značky nezmení text. Značky sú použité iba pre kopírovanie alebo 
vystrihnutie textu. Pre vloženie značky stlačte Zvoliť, M. Vždy je možné umiestniť iba 
jednu výberovú značku. Po umiestnení značky môže byť text medzi kurzorom a 
značkou skopírovaný (Zvoliť, C) alebo vystrihnutý (Zvoliť, X). Po skopírovaní alebo 
vystrihnutí textu je značka odstránená. 
 

Pre ...  Stlačte  Dodatočné informácie 

Umiestnenie 
alebo 
odstránenie 
výberovej 
značky 

Zvoliť, 
M  

Editor zobrazí umiestnenie výberovej značky pomocou 
bodov 7 a 8. Pre umiestnenie alebo odstránenie značky 
stlačte Zvoliť, M. Po nastavení značky sa zobrazí správa „-
- Výber nastavený“. Ak pod kurzorom už značka bola, 
zobrazí sa správa „-- Výber zrušený“. 

Kopírovanie 
Zvoliť, 
C  

Príkaz umiestni kopírovaný text do schránky pre ďalšie 
použitie. 

Vystrihnutie Zvoliť, X  
Vystrihnutie odstráni text z dokumentu a umiestni ho do 
schránky pre ďalšie použitie. 

Vloženie Zvoliť, V  
Vloženie vykoná umiestnenie textu zo schránky pred 
kurzor. 

13.3 Kontextová ponuka 

Kontextová ponuka umožňuje zobraziť vybrané príkazy v Editore. Vďaka nej získate 
rýchly prístup k funkciám kopírovanie, vystrihnutie, vloženie a hľadanie. 
 
Ak ste v Editore, stlačte Zvoliť pre otvorenie kontextovej ponuky. Pre zvolenie príkazu 
je možné použiť tieto dva spôsoby: 

1. Ak nepoznáte skratku, vyberte funkciu pomocou šípok Hore a Dole a potvrďte 
Zvoliť. 

2. Ak poznáte skratku príkazu, stlačte písmeno. 

Skratka  Funkcia 

E Zavrieť 

M Označiť  

C Kopírovať  

V Vložiť 

X Vystrihnúť  

F Hľadať 
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S Uložiť 

 
Pre rýchle zavretie Editora môžete dvakrát stlačiť Zvoliť. Prvé stlačenie otvorí 
kontextovú ponuku a druhé vyberie prvú možnosť, ktorou je zavretie Editora. 

14 Režim braillovského riadku 

Okrem funkcie Čítača a Editora môžete Orbit Reader 20 Plus pripojiť k zariadeniam 
(počítačom, telefónom, tabletom a Orion TI-84 ozvučenej grafickej kalkulačke) ako 
braillovský riadok. Hostiteľské zariadenie musí obsahovať software podporujúci 
braille. 
 

Hostiteľské zariadenie  Čítač obrazovky 

Windows počítač  
JAWS®, Window-Eyes, System Access, NVDA, Dolphin 
ScreenReader™, Windows Narrator 

Počítač Mac® a 
zariadenie iOS® 

VoiceOver  

Zariadenie Android BrailleBack, Braille TTY, Amazon VoiceView  

Chromebook  ChromeVox  

 
Keď použijete Orbit Reader 20 Plus ako riadok, bude všetok preklad a ďalšie 
braillovské nastavenia nastavené podľa čítača. Preštudujte si dokumentáciu k vášmu 
čítaču. 
 
Len nasledujúce skratky nebudú v režime braillovského riadku odoslané do 
pripojeného zariadenia: 

 Zvoliť + šípka Hore otvorí Hlavnú ponuku Orbit Reader 20 Plus. 
 Zvoliť + šípka Vľavo prepne Orbit Reader 20 Plus do režimu zápisníka. 
 Zvoliť + šípka Vpravo prepne Orbit Reader 20 Plus do režimu braillovského 

riadku. 
 Zvoliť + šípka Dole otvorí editačné pole, kam môžete napísať a odoslať až 255 

znakov do pripojeného zariadenia. Pre odoslanie stlačte BOD 8, pre zrušenie 
stlačte Zvoliť. 

14.1 Pred pripojením 

Než pripojíte Orbit Reader 20 Plus k ďalšiemu zariadeniu, nastavte čítač v zariadení 
tak, aby zariadenie rozpoznal. Novšie verzie čítačov dokážu rozpoznať Orbit Reader 
20 Plus. Nasledujúca tabuľka zobrazuje minimálne verzie čítačov podporujúce Orbit 
Reader 20 Plus. 
 

Čítač obrazovky Verzia 

JAWS 2018.1803.24 

VoiceOver pre iOS  10.2  

VoiceOver pre Mac  10.11  

NVDA  2017.1  

ChromeVox  61.0.3163.120  

System Access  3.7.85  
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Dolphin ScreenReader 16.05 

 
Ak máte staršiu verziu čítača alebo ak nemá priamu podporu Orbit Reader 20 Plus, 
musíte nastaviť Orbit Reader 20 Plus pre emuláciu Refreshabraille 18. 
 
Poznámka: Pri emulácii RB 18 sa bude používať iba prvých 18 znakov. 
 
Pre nastavenie emulácie vyberte ponuku Emulácia v hlavnej ponuke a zvoľte 
možnosť RB18. Ak chcete pripojiť viac zariadení a jedno z nich ešte Orbit Reader 20 
Plus nepodporuje, budete musieť použiť možnosť emulácie. Vezmite na vedomie, že 
ak máte emuláciu zapnutú a chcete toto nastavenie zmeniť, musíte sa najprv odpojiť 
od zariadenia. Prípadne dočasne vypnúť čítač. 
 
Ak už máte Orbit Reader 20 Plus spárovaný s vypnutou emuláciou, pred zapnutím 
emulácie zrušte párovanie k ďalšiemu zariadeniu. 

14.2 Bluetooth pripojenie 

Ak je Orbit Reader 20 Plus zapnutý pri prebudení alebo zapnutí hostiteľského 
zariadenia, pripojí sa automaticky. Pri vypnutí alebo uspaní hostiteľského zariadenia 
sa Orbit Reader 20 Plus prepne späť do režimu zápisníka alebo, ak je pripojený aj 
pomocou USB, pripojí sa k čítaču druhého zariadenia. 
 
Z Orbit Reader 20 Plus teraz nie je možné prebudiť pripojené hostiteľské zariadenie. 
Zariadenie je možné prebudiť týmito dvomi spôsobmi: 

 Stlačením zapínacieho tlačidla 

 Prijatie notifikácie 

Pred použitím Bluetooth musíte Orbit Reader 20 Plus najprv spárovať s hostiteľským 
zariadením. S novšími zariadeniami je spárovanie jednoduché s použitím možnosti 
„Auto“. Ak by sa vaše zariadenie nechcelo pripojiť, zmeňte nastavenie párovania v 
ponuke. 
 
Ak nastavíte emuláciu na RB18, zariadenie bude viditeľné ako Refreshabraille#### 
(kde # sú posledné štyri číslice sériového čísla). 
 
Pre detailný návod na pripojenie prejdite do sekcie podľa typu vášho zariadenia. 

Pripojenie k iOS pomocou Bluetooth  

Pripojenie k Macu pomocou Bluetooth  

Pripojenie k Androidu pomocou Bluetooth  

Pripojenie k Windows pomocou Bluetooth  

14.3 Správa pripojenia 

Pri zapnutom Bluetooth je možné, že hostiteľské zariadenie bude rušiť aktivitu Orbit 
Reader 20 Plus. Pri každom prebudení hostiteľské zariadenie prevezme kontrolu nad 
Orbit Reader 20 Plusom. To je obzvlášť užitočné pri práci so zariadením, ak ale 
chcete používať Orbit Reader 20 Plus v režime zápisníka alebo ak chcete mať 
pripojený čítač pomocou USB, prebudené zariadenie by vás rušilo. 
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Aby ste predišli rušeniu pri práci, vypnite Bluetooth v Orbit Reader 20 Plusi alebo 
dočasne vypnite notifikácie v spárovanom zariadení. Keď budete znova chcieť 
Bluetooth používať, zapnite ho v nastaveniach alebo pomocou skratky Medzerník + 
BODY 4-7 (do režimu zápisníka sa vždy môžete vrátiť stlačením Zvoliť + šípka 
Vľavo). 

14.4 Pripojenie k niekoľkým zariadeniam 

Orbit Reader 20 Plus je možné spárovať s niekoľkými zariadeniami. Je odporúčané 
spárovať všetky zariadenia s vypnutou alebo zapnutou emuláciou, aby ste predišli 
problémom s komunikáciou medzi zariadeniami. Ak spárujete Orbit Reader 20 Plus 
raz so zapnutou a druhýkrát s vypnutou emuláciou, budete musieť v nastaveniach 
prepínať emulačný režim tak, aby zodpovedal zariadeniu, ku ktorému sa chcete 
pripojiť. 
 
Poznámka: Pri emulácii RB 18 sa bude používať iba prvých 18 znakov. 

14.5 Možnosti pripojenia pomocou USB 

USB poskytuje oproti Bluetooth niekoľko výhod, je rýchlejšie a pri pripojení sa Orbit 
Reader 20 Plus zároveň nabíja. 
Orbit Reader 20 Plus podporuje štyri typy pripojenia pomocou USB. 

1. HID – Orbit (odporúčané) 
2. Braillovské – HID 
3. Sériové 
4. Veľkokapacitné úložisko (pre pripojenie pamäťovej karty k počítaču) 

 HID – (Orbit) 

Ak používate Orbit Reader 20 Plus s čítačom, ktorý podporuje HID Orbit, postupujte 
nasledovne: 

1. Zapnite Orbit Reader 20 Plus. Orbit Reader 20 Plus zobrazí naposledy 
otvorený súbor. 

2. Pripojte USB kábel k zariadeniu a Orbit Reader 20 Plusu. Zobrazí sa správa „-
- Nabíjačka pripojená“.  

3. Na Orbit Reader 20 Plusi stlačte Medzerník + BODY 2-7. Zobrazí sa správa „-- 
HID Orbit“. 

4. Spustite čítač. Zariadenie začne zobrazovať, čo ukazuje čítač. Ak čítač 
nepodporuje režim HID, prepnite na Sériové pripojenie ako je popísané nižšie. 

Pre prepnutie do režimu zápisníka stlačte Zvoliť + šípka Vľavo.s 
 

 HID – Braille 

Ak používate Orbit Reader 20 Plus s čítačom, ktorý podporuje braillovský HID, 
postupujte nasledovne: 

1. Zapnite Orbit Reader 20 Plus. Orbit Reader 20 Plus zobrazí naposledy 
otvorený súbor. 
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2. Pripojte USB kábel k zariadeniu a Orbit Reader 20 Plusu. Zobrazí sa správa „-
- Nabíjačka pripojená“. 

3. Na Orbit Reader 20 Plusi stlačte Medzerník + BODY 6-7. Zobrazí sa správa „-- 
HID Braille“. 

4. Spustite čítač. Zariadenie začne zobrazovať, čo ukazuje čítač. Ak čítač 
nepodporuje režim HID, prepnite na Sériové pripojenie ako je popísané nižšie. 

Pre prepnutie do režimu zápisníka stlačte Zvoliť + šípka Vľavo. 
 

 Sériové pripojenie 

Pri použití čítača, ktorý podporuje len sériový protokol, postupujte nasledovne: 

1. Zapnite Orbit Reader 20 Plus. Orbit Reader 20 Plus zobrazí naposledy 
otvorený súbor. 

2. Pripojte USB kábel k zariadeniu a Orbit Reader 20 Plusu. Zobrazí sa správa „-
- Nabíjačka pripojená“. 

3. Na Orbit Reader 20 Plusi stlačte Medzerník + BODY 3-7. Zobrazí sa správa „-- 
Serial USB“. 

4. Nainštalujte potrebné ovládače. Pre ich vyhľadanie sa pozrite na stránku 
podpory Orbit Reader 20 Plus alebo výrobcu čítača. 

5. Nastavte čítač. Viac nájdete v sekcii čítač alebo v dokumentácii vášho čítača. 

 Veľkokapacitné úložisko 

Pre pripojenie pamäťovej karty vo vašom Orbit Reader 20 Plusi k počítaču postupujte 
nasledovne: 

1. Zapnite Orbit Reader 20 Plus. Orbit Reader 20 Plus zobrazí naposledy 
otvorený súbor. 

2. Pripojte USB kábel k zariadeniu a Orbit Reader 20 Plusu. Zobrazí sa správa „-
- Nabíjačka pripojená“. 

3. Na Orbit Reader 20 Plusi stlačte Medzerník + BODY 5-7. Zobrazí sa správa „-- 
USB úložisko“. V závislosti na nastavení váš počítač zobrazí notifikáciu o 
pripojenom zariadení. 

4. Prezerajte si a upravujte súbory pomocou počítača. 

Pre prepnutie do režimu zápisníka stlačte Zvoliť + šípka Vľavo. Neprepínajte do 
režimu zápisníka v priebehu prenosu súborov. 
 
Poznámka: Ak máte v počítači povolené zobrazenie skrytých súborov, uvidíte tiež 
nasledujúce súbory: 

 .BKP-FILEHISTORY - Tento súbor obsahuje informácie o pozíciách čítania 

v posledných 100 otvorených súboroch. 

 .BKP-RECENTHISTORY - Tento súbor obsahuje informácie nutné pre 

správne vytvorenie zoznamu naposledy otvorených súborov. 

 .Logfile - Logovací súbor obsahujúci informácie o práci systému. 

Tieto súbory neodstraňujte! 
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14.6 Ukladanie do zásobníka pre pripojené zariadenia 

Ak viete na braillovskom riadku písať veľmi rýchlo, môžete sa stretnúť s oneskorenou 
odozvou pripojeného zariadenia, ktorá vás bude spomaľovať. Orbit Reader 20 Plus 
ponúka zásobník textu, kam môžete napísať až 255 znakov a naraz ich odoslať do 
pripojeného zariadenia. 
 
Poznámka: Písanie do zásobníka funguje iba pri pripojení pomocou Bluetooth. 
 
Pre otvorenie zásobníka stlačte Zvoliť + šípku Dole. Po otvorení bude kurzor na 
začiatku riadka. Pre odoslanie celého textu do otvoreného editačného poľa stlačte 
BOD 8. Vezmite na vedomie, že ak nebudete mať na pripojenom zariadení otvorené 
editačné pole, text sa neodošle. Stlačením Zvoliť akciu prerušíte a zavriete zásobník. 

14.7 Zariadenia s iOS 

iOS zariadenia je možné pripojiť len pomocou Bluetooth. 

 Pripojenie k iOS pomocou Bluetooth 

Pripojenie Orbit Reader 20 Plusu k zariadeniu s iOS umožňuje braillovský výstup a 
možnosť písať a ovládať pripojené zariadenie pomocou klávesnice Orbit Reader 20 
Plus. 
 
Ak používate zariadenie s verziou iOS nižšou než 10.2, musíte zapnúť emuláciu 
RB18 v nastaveniach. 
 
V počiatočnom nastavení (Auto), je Orbit Reader 20 Plus pripravený na spárovanie s 
iOS zariadením pomocou Bluetooth. Pre pripojenie postupujte nasledovne: 

1. Zapnite Bluetooth. Bluetooth je možné zapnúť v Hlavnej ponuke alebo 
pomocou skratky Medzerník + BODY 4-7. 

2. Na iOS zariadení prejdite do Nastavení (> Všeobecné)> Prístupnosť > 
VoiceOver> Braillovo písmo 

3. V zozname dostupných zariadení nájdite vaše zariadenie. Bude sa zobrazovať 
ako Orbit Reader 20 Plus alebo Refreshabraille18 + posledné štyri číslice 
sériového čísla. 

4. Vyberte zariadenie pre spárovanie. 

Potvrdzovací kód zobrazí náhodné číslo na riadku a na pripojenom zariadení. Pred 
potvrdením požiadavky sa uistite, že sa čísla zhodujú a pre potvrdenie stlačte BOD 8. 
Potom stlačte tlačidlo Párovať na vašom iOS zariadení. 
 
Po spárovaní by iOS mal začať odosielať text do Orbit Reader 20 Plus a mali by ste 
byť schopný pripojené zariadenie ovládať. 
 
Poznámka: Aby sa text odosielal na riadok, musí byť VoiceOver zapnutý. 
 
Pre viac informácií o iOS a braillovských riadkoch prejdite na web podpory Apple 
Braillovské riadky podporované v iOS. 

https://support.apple.com/cs-cz/HT202514
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14.8 Počítače Mac 

Pre pripojenie Orbit Reader 20 Plus k Macu existujú tri možnosti pripojenia. Pomocou 
kábla, pomocou Bluetooth alebo cez VoiceOver pomocou braillovského HID. Pre viac 
informácií prejdite do sekcie Braillovský HID. 

 Pripojenie k Macu pomocou USB 

Najľahšie pripojenie Orbit Reader 20 Plus k Macu je pomocou štandardného USB A 
– Mikro USB kábla. Najprv prepnite Orbit Reader 20 Plus do režimu braillovského 

HID v nastaveniach. Spustite VoiceOver pomocou skratky Alt + Cmd + F5. Potom 
pripojte menší koniec kábla do Orbit Reader 20 Plus a väčší do Macu. VoiceOver 
automaticky rozpozná riadok a začne ho používať. 

 Pripojenie k Macu pomocou Bluetooth 

V počiatočných nastaveniach je Orbit Reader 20 Plus pripravený na párovanie 
pomocou Bluetooth. Ak je Bluetooth vypnutý, zapnite ho v nastaveniach alebo 
pomocou skratky Medzerník + BODY 4-7. 
 
Pre pripojenie Orbit Reader 20 Plus k Macu vykonajte nasledovné: 

1. Zapnite Bluetooth. Bluetooth je možné zapnúť v Hlavnej ponuke alebo 
pomocou skratky Medzerník + BODY 4-7. 

2. Keď zapnete VoiceOver, otvoríte VoiceOver Utility stlačením VO-F8. 
3. Otvorte kategóriu Braille, Riadky a vyberte možnosť Pridať (+). 
4. VoiceOver zobrazí len zariadenia v dosahu, ku ktorým by sa malo dať pripojiť. 
5. Vyberte Orbit Reader 20 Plus zo zoznamu pre spárovanie. 

Potvrdzovací kód zobrazí náhodné číslo na riadku a na pripojenom zariadení. Pred 
potvrdením požiadavky sa uistite, že sa čísla zhodujú a pre potvrdenie stlačte BOD 8. 
Potom stlačte tlačidlo Párovať na vašom Macu. Ak sa čísla nezhodujú, stlačte BOD 7 
a vyskúšajte ďalší Orbit Reader 20 Plus zo zoznamu. Účelom tejto procedúry je uistiť 
sa, že sa pripájate k správnemu zariadeniu. 
Ak Orbit Reader 20 Plus nespolupracuje s VoiceOverom, je možné, že nemáte 
najnovší Mac OS. V tom prípade máte na výber dve možnosti: 

1. Zapnite na Orbit Reader 20 Plusi emuláciu Refreshabraille 18 (RB18) a potom 
ho pripojte ako RB18. 

2. Skontrolovať aktualizácie. Odporúčame používať najnovší operačný systém. 

Ak Orbit Reader 20 Plus nevidíte v zozname, uistite sa, že je Bluetooth zapnutý. 

 Ovládanie Orbit Reader 20 Plus z Macu 

Pre nastavenie chovania VoiceOvera k riadku postupujte nasledovne: 

1. Otvorte utilitu VoiceOver stlačením Command + F8 pri aktívnom VoiceOveri. 
2. Prejdite na možnosť Braille. 
3. Vyberte kartu Braillovské riadky. 

Pre zapnutie skratkopisu zaškrtnite pole Skratkopis. 
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Pre viac informácií o pripojení braillovských riadkov k Macu sa pozrite do oficiálnej 
používateľskej príručky k VoiceOveru. 

14.9 Android zariadenia 

Aktuálne je možné Android zariadenia pripojiť len pomocou Bluetooth. 

 Pripojenie Androidu pomocou Bluetooth 

V počiatočných nastaveniach je Orbit Reader 20 Plus pripravený na párovanie 
pomocou Bluetooth. Ak je Bluetooth vypnutý, zapnite ho v nastaveniach alebo 
pomocou skratky Medzerník + BODY 4-7. 

1. Zapnite Bluetooth. Bluetooth je možné zapnúť v Hlavnej ponuke alebo 
pomocou skratky Medzerník + BODY 4-7. 

2. Zapnite Android zariadenie. V nastaveniach Bluetooth spárujte svoj Orbit 
Reader 20 Plus (ak by to bolo potrebné, môžete v Orbit Reader 20 Plusi 
zapnúť emuláciu RB18). 

3. Nastavte Android zariadenie. 
Pre nastavenie vášho Android zariadenia postupujte podľa návodu Inštalácia 
a zapnutie aplikácie BrailleBack. 

 Vstup textu a výstup pomocou BrailleBack 

Pre vstup textu pomocou braillovskej klávesnice najprv povoľte klávesnicu 
v nastaveniach Androidu, v sekcii Jazyk a vstup. Ak sa pokúsite použiť klávesnicu 
pred dokončením tohto kroku, zobrazí sa požiadavka na zmenu nastavení. 
 
Pre editáciu textového poľa ho vyberte a otvorte. Pomocou šípky Hore a Dole sa 
môžete pohybovať v textovom poli. Pri editácii textu sa BrailleBack vždy prepne na 8-
bodový braille. V súčasnosti BrailleBack nepodporuje iný braillovský vstup. 

14.10 Chromebooky 

K počítačom Chromebook™ sa v súčasnosti môžete pripojiť len pomocou USB. 

 Pripojenie Chromebooku pomocou USB 

Pre pripojenie Chromebooku pomocou USB vykonajte nasledovné: 
 

1. Pre prepnutie do režimu HID (Orbit) stlačte Medzerník + BODY 2-7. Prípadne 

je možné to isté vykonať cez nastavenia. 

2. Zapojte Orbit Reader 20 Plus do portu USB na Chromebooku. Po niekoľkých 

sekundách Chromebook rozpozná pripojené zariadenie a zapne ChromeVox. 

 Nastavenia a príkazy ChromeVox 

Pre nastavenie ChromeVox alebo učenie sa príkazov prejdite na webovú stránku 
Použitie braillovského zariadenia s Chromebookom. 

14.11 Počítače s Windows 

Pred pripojením Orbit Reader 20 Plus k počítaču sa musíte rozhodnúť, či ho chcete 
pripojiť pomocou Bluetooth alebo USB. USB pripojenie zároveň zariadenie nabíja, 

https://support.google.com/accessibility/android/answer/3535226?hl=cs
https://support.google.com/accessibility/android/answer/3535226?hl=cs
https://support.google.com/chromebook/answer/7020014?hl=sk
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takže môže byť dobrou voľbou, ak vám dochádza batéria. Pri pripojení pomocou 
Bluetooth nebudete obmedzený dĺžkou kábla. 

 Pripojenie k Windows pomocou USB 

Ak váš čítač nepodporuje pripojenie cez HID (Orbit), prepnite na sériové pripojenie. 
To je možné vykonať z ponuky alebo pomocou skratky Medzerník + BODY 3-7. 
 
Pre Windows 7 a novšie, sériové pripojenie vyžaduje inštaláciu dvoch ovládačov, 
jedného pre USB a druhého pre zobrazenie USB ako portu COM. Jedinou výnimkou 
je Windows XP, ktorý je len sériový a môžete ho priamo pripojiť. Druhý ovládač je 
vyžadovaný, pretože mnoho čítacích programov pracuje s braillovskými riadkami ako 
so sériovými zariadeniami. Ovládač COM portov ukáže číslo portu priradeného 
k riadku. Toto číslo si poznamenajte. Ak ho budete neskôr hľadať, pripojte riadok, 
otvorte Správcu zariadenia a pozrite sa do sekcie Porty: COM a LPT. Jeden z portov 
COM je priradený k Orbit Reader 20 Plusu. Toto číslo budete potrebovať pre 
nastavenie vášho čítača. 
Keď je riadok pripojený, nastavte váš software pre prácu s Orbit Reader 20 Plusom. 

 Pripojenie k Windows pomocou Bluetooth 

V počiatočných nastaveniach je Orbit Reader 20 Plus pripravený na párovanie 
pomocou Bluetooth. Ak je Bluetooth vypnutý, zapnite ho v nastaveniach alebo 
pomocou skratky Medzerník + BODY 4-7. 

1. Spustite hľadanie Bluetooth zariadenia. 
2. Vyberte Orbit Reader 20 Plus zo zoznamu Bluetooth zariadení. 

Potvrdzovací kód zobrazí náhodné číslo na riadku a na pripojenom zariadení. Pred 
potvrdením požiadavky sa uistite, že sa čísla zhodujú a pre potvrdenie stlačte BOD 8. 
Potom stlačte tlačidlo Párovať na vašom PC. Ak sa čísla nezhodujú, stlačte BOD 7 a 
vyskúšajte ďalší Orbit Reader 20 Plus zo zoznamu. Účelom tejto procedúry je uistiť 
sa, že sa pripájate k správnemu zariadeniu. 
 
Zariadenie sa spáruje s Orbit Reader 20 Plusom a nastaví virtuálny sériový port 
v počítači. 
 
Ďalej skontrolujte zoznam portov v Správcovi zariadenia Windows, aby ste našli číslo 
portu COM priradené k Bluetooth sériovému portu. Toto číslo si poznamenajte. 
 
Vo vašom čítači nastavte pre COM port braillovského riadku vybrané číslo portu 
COM. 

 NVDA (Non-Visual Desktop Access) 

Ak máte nainštalované NVDA (verzia 2017.1 alebo novšia) na vašom počítači, bude 
Orbit Reader 20 Plus rozpoznaný automaticky. Ak sa NVDA nedarí riadok rozpoznať, 
prejdite do nastavení NVDA a vyberte Braillovské nastavenia zo zoznamu. 
V rozbaľovacom zozname vyberte „Baum/Humanware/APH/Orbit Displays“ a voľbu 
potvrďte OK. 
 
Poznámka: NVDA funguje iba v režime HID (Orbit). 
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Ak Orbit Reader 20 Plus nie je stále zobrazený v zozname braillovských riadkov, 
nainštalujte najnovšiu verziu NVDA a proces zopakujte. 
NVDA zapne braillovský výstup hneď, keď bude nastavené pre prácu s riadkom. Pre 
vypnutie zvoľte možnosť „Bez braillu“ z možností braillovských riadkov v ponuke 
braillovské nastavenia. 

 JAWS (Job Access with Speech) 

Orbit Reader 20 Plus je podporovaný JAWSom od verzie 2018.1803.24. Ak máte 
staršiu verziu JAWSu (17, 18 a 2018), je potrebné nainštalovať ovládač. Ten je 
dostupný na stiahnutie z webu Orbit Reseach. 
 
Pre JAWS starší než verzia 17 musíte zapnúť na Orbit Reader 20 Plusi režim 
emulácie RB18.  
Pri prepojení Orbit Reader 20 Plus k JAWSu pomocou USB musí byť nastavený 
režim HID (Orbit). Ten je možné nastaviť v nastaveniach alebo stlačením Medzerník 
+ BODY 2-7. 
 
Pre pripojenie Orbit Reader 20 Plus pomocou USB postupujte nasledovne: 

1. Spustite alebo reštartujte JAWS. 
2. Otvorte ponuku JAWSu (JAWSKey + J). 
3. Otvorte Nastavenia. 
4. Vyberte možnosť Braillovské… a stlačte Enter. 
5. Prejdite tabulátorom na tlačidlo Pridať braillovský riadok a voľbu potvrďte. 
6. Pomocou šípok vyberte v zozname možnosť Orbitbraille20a zaškrtnite pole 

pomocou medzerníku. 
7. Prejdite tabulátorom na tlačidlo Ďalšie a stlačte Enter. 
8. Vyberte možnosť USB. 
9. Prejdite tabulátorom na tlačidlo Ďalšie a stlačte Enter. 
10. Zvoľte Aph Refreshabraille 18 ako počiatočné zariadenie. 
11. Prejdite tabulátorom na tlačidlo Dokončiť a stlačte Enter. 
12. Reštartujte JAWS. 

Pre pripojenie pomocou Bluetooth postupujte nasledovne: 

1. Stlačte Medzerník + BODY 4-7. 
2. Postupujte podľa krokov 1-7 pre pripojenie pomocou USB. 
3. Vyberte port COM, ku ktorému je pripojený Orbit Reader 20 Plus (pre nájdenie 

portu sa pozrite do správcu zariadenia). 
4. Ďalej postupujte podľa krokov 9-12 pre pripojenie pomocou USB. 

Pre vypnutie podpory braillu postupujte nasledovne:  

1. Otvorte ponuku JAWSu (JAWSKey + J). 
2. Otvorte Nastavenia. 
3. Vyberte možnosť Braillovské… a stlačte Enter. 
4. Šípkami vyberte možnosť Žiadny riadok. 
5. Prejdite na tlačidlo OK a stlačte Enter. 

http://www.orbitresearch.com/support/orbit-reader-20-support/
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6. Reštartujte JAWS. 

Poznámka: Pre detailnejší popis nasledujúcich príkazov otvorte pomocníka JAWSu 
stlačením JAWSKey + 1 a napíšte príkaz. Pre detailnejší popis stlačte príkaz dvakrát. 
Pre uzavretie pomocníka stlačte znovu JAWSKey + 1. 
 

 System Access 

Pre pripojenie Orbit Reader 20 Plus k System Access musí byť zariadenie pripojené 
pomocou USB kábla a nastavené v režime HID (Orbit). Ten je možné nastaviť 
v nastaveniach alebo stlačením Medzerník + BODY 2-7. 
 
Po spustení System Access a prepnutí zariadenia do režimu HID (Orbit) pripojte 
kábel a počkajte (až 30 sekúnd). System Access oznámi pripojenie Orbit Reader 20 
Plus. 
 

 Dolphin ScreenReader 

Pre pripojenie Orbit Reader 20 Plus k Dolphin ScreenReaderu musí byť zariadenie 
pripojené pomocou USB kábla a nastavené v režime HID (Orbit). Ten je možné 
nastaviť v nastaveniach alebo stlačením Medzerník + BODY 2-7. 

 
Dolphin ScreenReader automaticky rozpozná Orbit Reader 20 Plus a začne 
zobrazovať na riadok. 

 Window-Eyes 

Window-Eyes už nie je vyvíjaný. Z tohto dôvodu preňho nie je ovládač pre Orbit 
Reader 20 Plus k dispozícii. Pre pripojenie Window-Eyes k Orbit Reader 20 Plusu je 
potrebné zapnúť emuláciu Refreshabraile 18. 
 
Pre pripojenie Window-Eyes pomocou USB musí byť Orbit Reader 20 Plus v režime 
Sériový. Pre prepnutie postupujte takto: 

1. Stlačte Zvoliť + šípka Hore pre otvorenie Hlavnej ponuky. 
2. Šípkou Dole prejdite na ponuku USB. 
3. Šípkami Vpravo a Vľavo vyberte možnosť „Sériový“. 
4. Stlačte Zvoliť. 
5. Zavrite ponuku stlačením BODu 7. 

Pre výber riadku otvorte nastavenia pre Braillovský displej v menu Súbor. Vo 
verziách starších než verzia 7.1 chýba ovládač. Aj tak ale môžete používať Orbit 
Reader 20 Plus, ak zvolíte ktorýkoľvek riadok Baum so vstupnými klávesmi. Dva 
riadky, ktoré fungujú, sú Vario Connect a Braille Connect. Vyberte riadok a nastavte 
číslo portu COM, ktoré zariadenie získalo pri pripojení k počítaču. 
 

 Moderátor 

Podpora Braillu v Moderátorovi Windowsu je momentálne v beta verzii. Pre viac 
informácií o podpore Braillu s Moderátorom prejdite na stránku Používanie 

https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/kapitola-8-pou%C5%BE%C3%ADvanie-moder%C3%A1tora-pomocou-braillovho-p%C3%ADsma-3e5f065b-1c9d-6eb2-ec6d-1d07c9e94b20
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Moderátora pomocou Braillovho písma. Musíte nastaviť režim emulácie 
Refreshabraille 18 a pri pridaní braillovského riadku vybrať výrobcu „Baum“. 
 
Orbit Reader 20 Plus je s Moderátorom možné použiť od verzie 1903. Ak ste 
zaznamenali chyby pri pripojení, môžete sa pokúsiť ich odstrániť pomocou 
nasledujúcich krokov: 
 

 Odinštalovať podporu Braillovho písma: 

o Otvorte nastavenia stlačením Windows + I. 

o Zvoľte menu Aplikácie, Aplikácie a funkcie a potom vyberte Voliteľné 

súčasti. 

o Vyberte Zjednodušenie prístupu – podpora Braillovho písma a potom 

vyberte Odinštalovať. 

 Reinštalácia podpory Braillovho písma: 

o Otvorte nastavenia Moderátora Windows + Ctrl + N. 

o V sekcii Použiť Braillovo písmo zvoľte možnosť Stiahnuť a nainštalovať 

Braillovo písmo (to môže chvíľu trvať, Windows sa vás môže tiež opýtať, či 

chcete povoliť Windowsu vykonať zmeny vo vašom počítači). 

o Po dokončení inštalácie skontrolujte, či je prepínač „Podpora Braillovho 

písma“ zapnutý. 

 

Poznámka: Moderátor nastaví „libusb“ ako ovládač pre OR-20. Momentálne 

musíte pre upgrady firmwaru a pre prácu s inými aplikáciami pre čítanie z 

obrazovky než HID prejsť do nastavení Moderátora a zvoliť nastavenie 

„Zmeniť ovládač braillovského riadku“ na HID. 

15 Kalkulačka 

Kalkulačka vykonáva štyri základné aritmetické operácie. 
 
Stlačením Medzerníka + C (Body 1 4 7) v režime zápisníka otvoríte alebo zatvoríte 
aplikáciu kalkulačky. Na 2 sekundy sa zobrazí správa „Kalkulačka“ a po jej spustení 
začne v prvej bunke displeja blikať kurzor. 
 
Teraz môžete začať písať číslice (0 až 9), matematické operátory (+, -, *, /), 
desatinnú čiarku a znamienko rovnosti. Kalkulačka signalizuje chybu vo forme 
vibrácií alebo zvuku pri vkladaní neplatného vstupu. 
Pri zadávaní výrazu musíte použiť jazyk, ktorý je nastavený ako „jazyk pre 
čítanie/zápis“. 
 
Keď zadáte ľubovoľnú číslicu alebo operátor, kurzor sa presunie na ďalšiu bunku. 
Stlačením bodu 7 odstránite poslednú číslicu/operátor. Keď je celý displej plný, 
môžete si prezrieť predchádzajúci displej šípkami Vľavo/ Vpravo alebo tlačidlami typu 
kolíska pre posun. (Celkový počet vstupných číslic a operátorov je obmedzený na 
255 vstupov pre jednu operáciu a na jeden operand je povolených maximálne 15 
číslic.) 
 

https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/kapitola-8-pou%C5%BE%C3%ADvanie-moder%C3%A1tora-pomocou-braillovho-p%C3%ADsma-3e5f065b-1c9d-6eb2-ec6d-1d07c9e94b20
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Stlačením tlačidla Bod 8 vykonáte výpočet a zobrazíte výsledok. Keď sa zobrazí 
výsledok, displej prestane blikať. Po stlačení tlačidla Bod 8 na výsledku sa zopakuje 
predchádzajúca operácia na výsledku. 
 
Bod 8 v poslednej bunke znamená, že výsledok je dlhší ako 20 číslic. Stlačením 
tlačidiel typu kolíska zobrazíte zvyšnú časť výsledku. 
 
Ak si chcete prezrieť posledných 10 operácií, stlačte Medzerník + tlačidlá typu 
kolíska. 
 
Opustite kalkulačku, ak chcete prejsť do predchádzajúceho alebo iného režimu či 
ponuky. Aplikácia kalkulačky sa automaticky ukončí, keď zariadenie vypnete alebo 
prejde do režimu spánku. 
 

15.1 Základné funkcie kalkulačky 

 Sčítanie 

Zadajte ľubovoľné číslice, potom stlačením znamienka „+“ pridajte operátor sčítania a 
potom znova zadajte číslice, napríklad 4+2 

 Odčítanie 

Zadajte ľubovoľné číslice, potom stlačením znamienka „-“ pridajte operátor odčítania 
a potom znova zadajte číslice, napríklad 4-2 

 Násobenie 

Zadajte ľubovoľné číslice, potom stlačením znamienka „*“ pridajte operátor 
násobenia a znova zadajte číslice, napríklad 4*2 

 Delenie 

Zadajte ľubovoľné číslice, potom stlačením znamienka „/“ pridajte operátor delenia a 
znova zadajte číslice, napríklad 4/2 
 
Stlačením tlačidla Bod 8 zobrazíte výsledok. 
 
Stlačením Medzerníka + Bod 7 vymažete posledný operand zadaný na displeji (CE – 
Clear Entry) a stlačením Medzerníka + Bod 7 8 vymažete displej a akýkoľvek 
čiastočný výpočet (AC – All Clear). 
 
Kalkulačka zobrazuje nasledujúce chybové hlásenia: 

1. Delenie nulou: „Nedá sa deliť nulou“ 

2. Nula delená nulou: „Výsledok nie je definovaný“ 

3. Stlačenie tlačidla Zvoliť bez zadania druhého operandu: „Chyba syntaxe“ 

15.2 Pamäťové operácie 

Pamäťové operácie umožňujú ukladať a vyvolávať výsledky výpočtov. 
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Pamäť kalkulačky je nastavená na 0, kým nestlačíte M+ (Medzerník + šípka Hore) 
alebo M- (Medzerník + šípka Dole). Po každom stlačení M+ sa číslo na displeji 
pripočíta k číslu uloženému v pamäti kalkulačky. Po každom stlačení M- sa číslo na 
displeji odpočíta od čísla v pamäti kalkulačky. Na vyvolanie čísla z pamäte kalkulačky 
stlačte MR (Medzerník + šípka Vľavo). Ak chcete vymazať pamäť, stlačte MC 
(Medzerník + šípka Vpravo). 
 

15.3 Príkazy kalkulačky 

Funkcie Tlačidlá 

Otvoriť/ zavrieť kalkulačku Medzerník + C (Body 1 4 7) 

Sčítanie *Zvoliť + šípka Hore / (Body 3 4 6) 

Odčítanie *Zvoliť + šípka Dole / (Body 3 6) 

Násobenie *Zvoliť + šípka Vpravo / (Body 1 6) 

Delenie *Zvoliť + šípka Vľavo / (Body 3 4) 

Backspace (vymazať) Bod 7 

Vymazať vstup (CE) Medzerník + Bod 7 

Vymazať všetko (AC) Medzerník + Body 7 8 

Desatinná čiarka Body 4 6 

Pi tlačidlo: zobrazí hodnotu pi Body 1 2 3 4 

Pamäť plus (M+) Medzerník + šípka Hore 

Pamäť mínus (M-) Medzerník + šípka Dole 

Vyvolať pamäť (MR) Medzerník + šípka Vľavo 

Vymazať pamäť (MC) Medzerník + šípka Vpravo 

História výpočtov Medzerník + tlačidlo typu kolíska 

* skratka je dostupná len vtedy, keď je jazyk pre čítanie/zápis nastavený na 
počítačový braille 

16 Kalendár 

Orbit Reader 20 Plus obsahuje kalendár. 
 
Stlačením Medzerníka + Body 1 4 8 otvoríte alebo zatvoríte kalendár. Pri prvom 
otvorení kalendára sa budete nachádzať v prvom týždni aktuálneho mesiaca. 
 
Zobrazuje aktuálny mesiac a rok, po ktorom nasleduje názov dňa. Napríklad: MM 
RRRR „-Ne Po Ut St Št Pi So-“. kde MM je číslo mesiaca od 01 do 12 a RRRR je rok. 
Týždeň začína nedeľou, končí sobotou a dnešný dátum je označený podčiarknutím 
bodmi 7 8. 
 
Šípkami Hore a Dole môžete prechádzať kalendárom po týždňoch. Šípkou Dole 
prejdete na nasledujúci týždeň a šípkou Hore prejdete na predchádzajúci týždeň. 
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Kalendár je zobrazený v tabuľkovom formáte. Môžete nájsť prázdne miesta, kde prvý 
deň začína uprostred týždňa. Napríklad prvý januárový týždeň roku 2020 sa zobrazí 
takto: „jan 2020    1 2 3 4“. 
 
Upozorňujeme, že znak písmena, znak pre veľké písmeno a číselný znak sa 
nezobrazia spolu s mesiacom, rokom a názvami dní, ak zvolený systémový jazyk 
bude iný ako anglický počítačový braille. 

16.1 Plánované činnosti 

Môžete tiež pridať a zobraziť plánované činnosti na konkrétny deň. Stlačením šípky 
Vpravo prejdite na ktorýkoľvek deň v týždni. 
 

 Zobraziť, upraviť a vytvoriť plánované činnosti 

Stlačením šípky Vľavo/ Vpravo presuňte kurzor na požadovaný deň, kde chcete 
zobraziť alebo pridať plánovanú činnosť. Prípadne môžete stlačiť Medzerník + Body 
1 2 4 5, čím sa otvorí editačné pole zobrazujúce aktuálny dátum v jednom z 
nasledujúcich formátov: DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR alebo RRRR/DD/MM. 
Zadajte dátum, na ktorý chcete nastaviť plánovanú činnosť a stlačte Zvoliť. Pri písaní 
dátumu ho musíte zadať pomocou jazyka, ktorý je nastavený ako „Systémový jazyk“. 
Šípky Vľavo/ Vpravo môžete využiť na presun medzi dátumovými poľami, do ktorých 
chcete písať. 
 
Po zadaní dátumu stlačte tlačidlo Zvoliť, aby ste sa priamo presunuli na plánovanú 
činnosť pre daný dátum. 
 
Prípadne stlačte šípku Dole, dostanete sa tak na zobrazenie týždňa pre zadaný 
dátum a následne stlačte tlačidlo Zvoliť, aby ste zobrazili zoznam plánovaných 
činností začínajúc daným dňom. Ak v daný deň nemáte nastavenú žiadnu plánovanú 
činnosť, zobrazí sa „Žiadna schôdzka“. Formát plánovanej činnosti je „DD/MM/RRRR 
HH:MM (alebo MM/DD/RRRR v závislosti od formátu vybratého v ponuke) Vaše 
poznámky“. Napríklad „09-03-2020 09:30 Zubár“. 
 
Ak chcete zobraziť plánované činnosti, stlačte šípku Hore/ Dole. Stlačením Bodu 7 sa 
vrátite naspäť do kalendára. 
 
Stlačením tlačidla Zvoliť zobrazíte zoznam plánovaných činností, na ktorom buď 
použite tlačidlo Zvoliť pre úpravu konkrétnej činnosti alebo stlačte Medzerník + Body 
1 3 4 5 (Medzerník + n) a vytvorte novú plánovanú činnosť. Začne blikať kurzor na 
prvej položke. Šípkou Vľavo/ Vpravo presuňte kurzor do poľa dátumu a času a 
stlačením šípok Hore/ Dole zmeníte dátum/čas. 
 
Prejdite do poľa pre poznámku na konci dátumového a časového poľa a začnite 
písať poznámku pre konkrétnu činnosť, stlačením Bodu 8 plánovanú činnosť pridáte. 
 
Stlačením Medzerníka + Body 1 4 8 ukončíte Kalendár. 
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 Upraviť plánovanú činnosť 

Môžete tiež upraviť už naplánovanú činnosť. Stlačte Zvoliť na ktoromkoľvek dni. 
Zobrazí sa zoznam existujúcich plánovaných činností, stlačením klávesu Zvoliť sa 
kurzor presunie na prvé pole danej činnosti a vy môžete zmeniť ľubovoľné pole 
použitím šípok Hore/ Dole. 
 
Bodom 8 potvrdíte úpravy. 

 Vymazať plánovanú činnosť 

Existujúcu naplánovanú činnosť môžete tiež odstrániť. Stlačte Zvoliť na ktoromkoľvek 
dni. Zobrazí sa zoznam už naplánovaných činností, stlačte Medzerník + Body 1 4 5 a 
danú činnosť vymažete. 
 
Plánovaná činnosť sa vám zobrazí v naprogramovanom čase a dni. Stlačením Bodu 
7 plánovanú činnosť potvrdíte a ukončíte. 
 

16.2 Príkazy v kalendári 

Nasledujú príkazy pre aplikáciu kalendár. 
 

Akcia Stlačte  Poznámka  

Otvoriť/ zavrieť 
kalendár 

Medzerník + 
Body 1 4 8 

Otvoriť/ zavrieť kalendár v režime zápisníka 

Prejsť na 
predchádzajúci/ 
nasledujúci týždeň 

Šípky Hore/ 
Dole 

V kalendári sa môžete pohybovať po 
týždňoch. Stlačením šípky Dole prejdete na 
nasledujúci týždeň a šípky Hore na ten 
predchádzajúci. 
 

Naplánovať novú 
činnosť 

Medzerník + 
Body 1 3 4 5 

Naplánovať do zoznamu novú činnosť 

Vymazať plánovanú 
činnosť 

Medzerník + 
Body 1 4 5 

Vymazať zo zoznamu už naplánovanú činnosť 

Ísť na dátum 
Medzerník + 
Body 1 2 4 5 

Zadajte dátum a preskočte naň, aby ste si 
nastavili plánovanú činnosť 

 

17 Uzamknutie klávesnice 

Uzamknutie klávesnice predchádza nechcenému stlačeniu tlačidiel. K jeho aktivácii 
podržte naraz BODY 7 a 8 aspoň na dve sekundy. Ich opätovným podržaním 
klávesnicu znova odomknete. Pre odomknutie klávesnice môžete tiež vypnúť a 
zapnúť zariadenie. 

18 Systémové upozornenia 

Systémové upozornenia ako napríklad - „Nízky stav batérie“ sú indikované 
periodickým blikaním ôsmich bodov niekoľkých posledných znakov. 
 
Po zobrazení oznámenia sa text v bunkách obnoví. 
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Upozornenie sa zobrazí pri otvorení hlavnej ponuky alebo pri otvorení kontextovej 
ponuky editora. Stlačením Zvoliť zobrazíte ďalšie upozornenie, ak ich je viac. Po 
zobrazení je upozornenie odobraté zo zoznamu. 
 
Ak nie je v zozname viac upozornení, ukáže sa prvá položka ponuky alebo 
kontextového menu Editora. Stlačením BODU 7 odstránite čakajúce upozornenie a 
vrátite sa na prvú položku. 
 
Ak je text upozornenia dlhší ako 20 znakov, je možné ho prechádzať pomocou 
tlačidiel typu kolíska. Ak už ste v Hlavnej ponuke alebo kontextovom menu pri 
zobrazení upozornenia, je možné ho znovu zobraziť stlačením Medzerníka. 

19 Reset 

Ak Orbit Reader 20 Plus náhle prestane reagovať na stlačenia klávesov (tie nie sú 
uzamknuté) a viete, že batéria nie je celkom vybitá, môžete sa pokúsiť zariadenie 
resetovať stlačením pravého tlačidla typu kolíska dole + BOD 8. Reset nie je nijak 
indikovaný a po jeho vykonaní bude zariadenie vypnuté. Pre ďalšie používanie ho 
zapnite bežným spôsobom. 

20 Jazykové možnosti (Lokalizácia) 

V režime zápisníka môžete zmeniť jazyk zariadenia, v ktorom sa budú zobrazovať 
ponuky, a pomocou ktorého sa bude prekladať zobrazovaný text. Okrem vami 
zvoleného jazyka bude v zariadení vždy dostupný počiatočný anglický preklad. 
V zariadení je možné mať nahratý vždy iba jeden ďalší preklad. 

Po načítaní lokalizačných súborov môžete prepnúť jazyk v Hlavnej ponuke. 

20.1 Získanie lokalizačných súborov 

Pre získanie lokalizačných súborov: 
1. Prejdite na stránky podpory Orbit Research: 

http:/www.orbitresearch.com/support/orbit-reader-20-support/orbit-reader-

localization-download/ a stiahnite si súbory, ktoré potrebujete. 

2. Prejdite do stiahnutých súborov a rozbaľte ich. 

3. Ak nie je vytvorený, vytvorte priečinok „Locale“ (môže byť aj skrytý) v hlavnom 

adresári pamäťovej karty. 

4. Prekopírujte rozbalené súbory do tohto priečinka. 

20.2 Načítanie lokalizácie 

Pre načítanie lokalizácie vykonajte nasledujúce kroky: 

1. V hlavnej ponuke vyberte položku Načítať jazyk. 
2. Šípkou vpravo vyberte jednu z týchto troch možností a potvrďte ju stlačením 

Zvoliť alebo BOD 8: 

http://www.orbitresearch.com/support/orbit-reader-20-support/orbit-reader-localization-download/
http://www.orbitresearch.com/support/orbit-reader-20-support/orbit-reader-localization-download/
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 Načítať lokalizáciu – Zobrazí zoznam lokalizácií podľa ich regionálnych kódov. 
Pre výber lokalizácie stlačte Zvoliť alebo BOD 8. 

 Načítať len preklad – Zobrazí zoznam prekladov systémových oznamov a 
počiatočné nastavenie (angličtina). Pre výber prekladu stlačte Zvoliť alebo 
BOD 8. 

Poznámka: Uistite sa, že bola načítaná správna prekladová tabuľka. 

 Načítať len tabuľku – Zobrazí zoznam prekladových tabuliek a počiatočné 
nastavenie (angličtina). Pre výber tabuľky stlačte Zvoliť alebo BOD 8. 

20.3 Prepnutie lokalizácie 

 
1. V hlavnej ponuke vyberte položku Prepnúť jazyk. 
2. Šípkou vpravo vyberte jednu z týchto troch možností a potvrďte ju stlačením 

Zvoliť alebo BOD 8: 

 Prepnúť lokalizáciu – Zobrazí počiatočnú lokalizáciu (angličtina). Pre prepnutie 
lokalizácie stlačte Zvoliť alebo BOD 8. 

 Prepnúť len preklad – Zobrazí počiatočný preklad (angličtina). Pre prepnutie 
prekladu stlačte Zvoliť alebo BOD 8. 

 Prepnúť len tabuľku – Zobrazí počiatočnú tabuľku (angličtina). Pre prepnutie 
tabuľky stlačte Zvoliť alebo BOD 8. 

21 Riešenie problémov 

Ak nie je možné Orbit Reader 20 Plus zapnúť alebo sa zdá, že nereaguje, vyskúšajte 
nasledujúce možnosti v tomto poradí: 
 
Možnosť 1: Pripojte zariadenie k napájaniu 

1. Pripojte zariadenie dodaným adaptérom a káblom, aby ste sa uistili, že batéria 
je nabitá. Toto je najspoľahlivejší zdroj napájania. 

2. Nechajte zariadenie nabíjať aspoň jednu hodinu. 
3. Pridržte zapínacie tlačidlo aspoň dve sekundy. Ak je zapnuté, malo by sa 

vypnúť. Ak je vypnuté, malo by sa zapnúť. 

Možnosť 2: Kontrola pamäťovej karty 

1. Vyberte pamäťovú kartu. 
2. Pridržte zapínacie tlačidlo aspoň dve sekundy. 

Možnosť 3: Odpojenie zariadenia 

1. Ak je zariadenie zapojené, odpojte napájanie. 
2. Pridržte zapínacie tlačidlo aspoň dve sekundy. 

Možnosť 4: Reset zariadenia 
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1. Stlačte kombináciu pre reset (BOD 8 + pravé tlačidlo typu kolíska dole). 

Poznámka: Pri resete nedôjde k žiadnej viditeľnej zmene. 

2. Pridržte zapínacie tlačidlo aspoň dve sekundy. 

Možnosť 5: Odpojenie batérie 
 
Poznámka: Túto možnosť použite až v prípade neúspechu predchádzajúcich 
možností. 

1. Zavolajte svojmu predajcovi a nechajte sa navigovať pre bezpečné odpojenie 
batérie. 

2. Ponechajte zariadenie odpojené od batérie niekoľko minút. 
3. Pripojte batériu späť a vyskúšajte predchádzajúce možnosti. 

Ak žiadna z týchto možností problém nevyrieši, kontaktujte predajcu. 

22 Používanie a výmena batérie 

Orbit Reader 20 Plus obsahuje nabíjaciu Lithium-iontovú batériu. Jej plné nabitie trvá 
približne tri hodiny v ideálnych podmienkach. Plne nabitá batéria potom vydrží 
približne tri dni bežného používania. Stav nabitia batérie je možné skontrolovať 
v Hlavnej ponuke. 
 
Pri vybití batérie na 10 % začne blikať BOD 8 na dvadsiatom znaku riadka. To je 
očakávané chovanie oznamujúce nízky stav nabitia. 
 
Batéria v Orbit Reader 20 Plusi by mala vydržať niekoľko rokov. V priebehu času sa 
bude jej kapacita znižovať. Pri dosiahnutí kapacity, ktorá už bude nepohodlná pre 
používanie, je čas na jej výmenu. 
 
Pre výmenu batérie vykonajte nasledujúce kroky: 

1. Získajte náhradnú batériu. Používajte len batériu určenú pre Orbit Reader 20 
Plus. Batériu je možné objednať u vášho predajcu. 

2. Uvoľnite skrutky držiace kryt batérie. 
3. Odklopte dvierka batérie. 
4. Opatrne odpojte batériu. Neťahajte za drôtik, odpojte ju pomocou konektoru. 
5. Vložte a pripojte novú batériu. 
6. Zavrite kryt batérie a zatiahnite späť skrutky. 

Batériu riadne zlikvidujte podľa príslušných miestnych noriem pre batérie. 

23 Informácie k príslušenstvu 

Orbit Reader 20 Plus má v dolnej časti prednej hrany dve dierky, jednu v každom 
rohu. Sú určené pre prichytenie popruhu pomocou krúžkov na kľúče. Krúžky na kľúče 
môžu mať priemer 10 - 40 mm a hrúbku až 3 mm. 
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24 Tipy pre čistenie 

Pri používaní zariadenia dochádza ku kontaktu s prachom a mastnotou. Preto by 
malo byť pravidelne čistené. 
 
Tu je niekoľko odporúčaní pre čistenie vášho Orbit Reader 20 Plus: 
 

 Čistenie by malo byť realizované s vypnutým zariadením a všetkými bodmi 

zasunutými. 

 Pomocou vysávača s mäkkou hlavicou povysávajte oblasť bodov. 

 K čisteniu znakov použite mäkkú handričku bez vlákien. 

 Handrička môže byť navlhčená vodou. 

 Vyhnite sa týmto prostriedkom: 
- Papierové utierky, bavlnené tampóny a iné materiály, ktoré môžu 

uvoľňovať vlákna. 

- Alkohol alebo čističom na báze amoniaku. 

- Stlačenému vzduchu. 

25 Všeobecná špecifikácia 

 

Rozmery (D x Š x V) 168 x 112 x 35 mm  

Hmotnosť 450 g  

Braillovské znaky  
20 obnoviteľných 8-bodových braillovských znakov; 
rýchlosť obnovenia < 0,75 s 

Braillovské klávesy 
8-znaková klávesnica v štýle Pichtovho písacieho stroja 
s medzerníkom, 
kvalitné klávesy nožnicového typu 

Ďalšie klávesy 
Zapínacie tlačidlo  
4-smerové kurzorové tlačidlá a výberové tlačidlo  
2 tlačidlá typu kolíska 

Podporované formáty .txt, .brl, .brf  

OS Support  

Windows: NVDA, JAWS, Window-Eyes, System Access, 
Dolphin ScreenReader 
Mac OS X: VoiceOver 
iOS: VoiceOver 
Android: BrailleBack 
Chromebook: ChromeVox  
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Rozhrania a porty 
1x Micro-B USB port, USB 2.0, pre pripojenie zariadenia, 
aktualizáciu softwaru a nabíjanie  
Bluetooth 2.1, Class 2 

Pamäťový slot 1x SD karta (4 GB až 32 GB)  

Batéria Používateľom vymeniteľná, nabíjateľná Li-Ion batéria 

Výdrž batérie 3 dni bežného používania 

Napájanie 
Z PC: 5 V, max 500 mA  
Z adaptéru: 5 V, max 1A  
Vyžaduje sa adaptér kompatibilný s USB BC1.2 

Podmienky prevádzky 

Prevádzková teplota: 5 °C až 45 °C 
Vlhkosť: 10% - 70% relatívna vlhkosť 
Skladovacia teplota: -15 °C až 70 °C 
Vlhkosť: 5% - 90% relatívna vlhkosť 

26 Prílohy

26.1 Príloha A – Ochranné známky a uvedenie zdrojov 

Adobe® je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti 
Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch a / alebo ďalších krajinách. 
 
Android™, Chromebook™ a Google™ sú registrované ochranné známky spoločnosti 
Google Inc. 
 
Apple®, iPad®, iPhone®, iPod® a Mac® sú registrované ochranné známky a značky 
spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. 
 
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. 
 
Bookshare® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Beneficent Technology, 
Inc. 
 
BrailleBlaster™ a Refreshabraille 18™ sú registrované ochranné známky spoločnosti 
American Printing House for the Blind, Inc. 
 
DAISY, A Better Way to Read je registrovaná ochranná známka DAISY Consortium. 
 
ScreenReader je ochranná známka spoločnosti Dolphin. 
 
iOS® je registrovaná ochranná známka Cisco v USA a ďalších krajinách a je 
používaná na základe licencie spoločností Apple Inc. 
 
JAWS® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Freedom Scientific, Inc. 
 
Kindle™ a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. 
alebo ich pridružených subjektov. 
 
Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft 
Corporation v USA a/ alebo ďalších krajinách. 
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NFB-NEWSLINE® je registrovaná ochranná známka National Federation of the Blind. 
 
Orbit Reader 20 Plus™ je ochranná známka spoločnosti Orbit Research. 
 
SD je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka SD-3C, LLC v USA, 
ďalších krajinách alebo oboje. 
 

27 Servis a podpora 

Pre technickú podporu alebo servis kontaktujte firmu Tyflocomp, s.r.o., distribútora 
výrobkov Orbit Research v Slovenskej republike: 

 
Tyflocomp, s.r.o. 

Adresa: Sekulská 1, 841 04 Bratislava 
Telefón: 0948 535 570 
E-mail predaj: predajna@tyflocomp.sk 
E-mail technickej podpory: technik@tyflocomp.sk 
Web: https://tyflocomp.sk/ 
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