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De HumanWare Brailliant met een iOS of Mac OS apparaat  

Een productieve combinatie. 
 
Alle Apple iOS apparaten (iPod touch, iPhone en iPad) hebben een ingebouwde braille uitvoer wanneer 
de VoiceOver schermlezer wordt gebruikt. Dit stelt u in staat braille uitvoer te krijgen op een 
ondersteunde brailleleesregel. Wanneer de leesregel ook braille-invoertoetsen heeft, kunt u zelfs uw 
iOS apparaat besturen zonder het touchscreen aan te raken. Voor het gemak wordt in dit document de 
naam iPhone gebruikt voor de gehele lijn van Apple’s iOS apparaten. 
 
HumanWare’s serie van Brailliant brailleleesregels brengt een compact, ergonomisch en portable design 
naar uw vingertippen. Ontwikkeld met een brailledisplay lengte van 32 of 40 cellen en ingebouwde 
Bluetooth connectiviteit zijn deze leesregels de perfecte grootte voor mobiele productiviteit in 
combinatie met uw iPhone, terwijl er voldoende braille wordt weergegeven om taken waar veel lezen 
vereist is gemakkelijk uit te voeren. 
 
Wanneer de twee apparaten zijn verbonden, kunt u de Brailliant gebruiken voor braille uitvoer, en 
tegelijk door middel van de braille invoer de volledige controle over uw iPhone hebben zonder het 
touchscreen aan te raken. U heeft de mogelijkheid om 
 

 Door applicaties navigeren, het beginscherm te activeren en te navigeren door andere 
elementen 

 Items selecteren 
 Tekst invoeren in tekstvelden zoals bij berichten, e-mails, notities, etc, gebruikmakend van de 

Brailliant’s ergonomische braille-invoertoetsen.  
 Lees braille in alle toegankelijke applicaties, inclusief het lezen van boeken in de iBooks 

toepassing 
 Samenvattend; alles wat toegankelijk is via VoiceOver met het touchscreen kan uitgevoerd 

worden door de Brailliant’s invoertoetsen te gebruiken 
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De Brailliant BI kan verbonden worden met alle iPhones die iOS 5.1 of later hebben geïnstalleerd. Om de 
twee apparaten met elkaar te verbinden moet u vanaf de iPhone verbinding zoeken met de 
brailleleesregel, en de twee apparaten laten verbinden zoals u een toetsenbord of ander Bluetooth 
apparaat met uw iPhone verbindt. 
 
Om de verbinding te maken doet u het volgende: 
Zorg ervoor dat in het Brailliant menu, bij de optie Kanaal, de keuze Auto of Bluetooth is geselecteerd. 
 

1. Tik op de toepassing ‘Instellingen’ in het    
beginscherm  

 

 

2.  Tik op ‘Algemeen’ 
 

 
 
 
 

3. Tik op ‘Toegankelijkheid’ 
 

 

4.  Tik op ‘VoiceOver’.  Zorg ervoor dat dit 
ingeschakeld is 
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5.  Tik op ‘Braille’ 
 

 
 

6.  Wanneer Bluetooth niet ingeschakeld is, tik op 
‘Ja’ om dit in te schakelen 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Tik op Brailliant wanneer deze zichtbaar 

wordt in de lijst ‘Kies een brailleleesregel’ 
 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
8. Tik op ‘Koppel’ om verbinding te bevestigen. 

De PIN code zal niet weergegeven worden op 
uw brailleleesregel 
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9. De Brailliant zal nu getoond worden als verbonden (zichtbaar is een vinkje voor de 
brailleleesregel die u gekozen hebt) in de lijst met brailleleesregels. De iPhone kan nu bediend 
worden met de braille-invoertoetsen. De Brailliant’s braillecellen zullen nu alles in braille 
weergeven dat door de VoiceOver schermlezer wordt voorgelezen. Let erop dat wanneer de 
iPhone is vergrendeld, u met een druk op de Home toets de iPhone kunt ongrendelen en de 
Brailliant automatisch opnieuw verbinding zal maken met uw iPhone.  

 

 



 6 
 

Het gebruik van de Brailliant’s toetsen 
 
Brailletoetsenbord 
Gebruik de 8 brailleertoetsen (die geplaatst zijn zoals op de bekende Perkins brailletypemachine) om 
tekst in te voeren. De 8 toetsen van het brailletoetsenbord zijn gepositioneerd boven de braillecellen. 
Sommige commando’s worden uitgevoerd door middel van een brailleletter in combinatie met de 
Spatietoets. Voorbeeld: de Spatietoets samen met de letter M schakelt de spraak in en uit. 
 

 
 
Commandotoetsen: 
De zes commandotoetsen zijn gepositioneerd aan beide zijden van de braillecellen, toetsen 1-2-3 aan de 
linkerkant, toetsen 4-5-6 aan de rechterkant. Om bijvoorbeeld Commandotoets T uit te voeren, drukt u 
op de Commandotoetsen 2-3-4-5 voor de brailleletter T. 
 

 
 
Duimtoetsen: 
De vier toetsen aan de voorzijde van de brailleleesregel worden normaliter bediend door middel van de 
duimen, vandaar de aanduiding ‘Duimtoetsen’ om ze te onderscheiden van de andere toetsen. Gebruik 
de duimtoetsen voor braillenavigatie. Met de twee buitenste duimtoetsen kunt u navigeren naar het 
vorige (linker) of naar het volgende (rechter) onderdeel. Met de twee binnenste duimtoetsen kunt u 32 
of 40 karakters (afhankelijk van uw brailleleesregel) terug (links) of vooruit (rechts) schuiven. 
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Brailliant iOS Sneltoetsen lijst 
 
De lijst hieronder beschrijft alle Commando’s voor de Brailliant om effectief uw iPhone te kunnen 
bedienen. Nogmaals; met commandotoetsen worden de 6 kleine ronde toetsen bedoeld die zich aan de 
linker- en rechterzijde van de braillecellen bevinden. Met de Brailletoetsen worden de 8 Perkins-stijl 
toetsen bedoeld die zich boven de braillecellen bevinden.  

Basis navigatie commando’s 

Ga naar vorig onderdeel  Commandotoets 1 of Spatie met brailletoets 1 
Ga naar volgend onderdeel Commandotoets 4 of Spatie met brailletoets 4 
Verschuif brailleleesregel naar links Commandotoets 2 of Spatie met brailletoets 2 
Verschuif brailleleesregel naar rechts Commandotoets 5 of Spatie met brailletoets 5 
Tik op het geselecteerde onderdeel        Routing toetsen boven de braillecellen, Commandotoets 3-6 of 

Spatie met brailletoets 3-6 
Activeer de thuisknop / beginscherm Commandotoets H of Spatie met H 
Activeer de App kiezer  Commandotoets H twee keer snel 
Ga naar het eerste element Commandotoets 1-2-3 of Spatie met brailletoets 1-2-3 
Ga naar het laatste element  Commandotoets 4-5-6 of Spatie met brailletoets 4-5-6 
Scrol één pagina naar links Commandotoets 2-4-6 of Spatie met brailletoets 2-4-6 
Scrol één pagina naar rechs Commandotoets O of Spatie met O 
Activeer de Return-toets / Enter Commandotoets E of Spatie met brailletoets 8  
Activeer de knop ‘Vorige’, indien aanw. Commandotoets B of Spatie met B 

Leescommando’s 

Lees pagina vanaf geselecteerd item Commandotoets R of Spatie met R 
Lees pagina vanaf begin  Commandotoets W of Spatie met W 
Scrol één pagina omlaag Commandotoets 1-4-5-6 of Spatie met brailletoets 1-4-5-6 
Scrol één pagina omhoog  Commandotoets 3-4-5-6 of Spatie met brailletoets 3-4-5-6 
Spraak onderbreken of hervatten Commandotoets P of Spatie met P 

Informatiecommando’s  

Ga naar de statusbalk Commandotoets S of Spatie met S 
Start VoiceOver help Commandotoets K of Spatie met K    
Verlaat VoiceOver help  Commandotoets B of Spatie met B  
Spreek paginanummer of  
aantal zichtbare rijen uit Commandotoets 3-4 of Spatie met brailletoets 3-4 
Ga naar Berichtencentrum Commandotoets 4-6 of Spatie met brailletoets 4-6 
Ga naar bedieningspaneel Commandotoets 2-5 of Spatie met brailletoets 2-5 

Rotorcommando’s 

Ga naar vorig onderdeel met 
rotorinstelling Commandotoets 3 of Spatie met brailletoets 3 
Ga naar volgend onderdeel met 
Rotorinstelling         Commandotoets 6 of Spatie met brailletoets 6 
Selecteer vorige rotorinstelling                  Commandotoets 2-3 of Spatie met brailletoets 2-3 
Selecteer volgende rotorinstelling             Commandotoets 5-6- of Spatie met brailletoets 5-6 
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Bewerkingscommando’s  

Selecteer tekst Commandotoets 2-5-6 of Spatie met brailletoets 2-5-6 
Maak selectie van tekst ongedaan Commandotoets 2-3-5 of Spatie met brailletoets 2-3-5 
Selecteer alles Commandotoets 2-3-5-6 of Spatie met brailletoets 2-3-5-6 
Knippen Commandotoets X of Spatie met X 
Kopieer Commandotoets C of Spatie met C 
Plakken  Commandotoets V of Spatie met V 
Activeer de Delete toets Commandotoets D of Spatie met brailletoets 7 
Typ opnieuw Commandotoets 2-3-4-6 of Spatie met brailletoets 2-3-4-6   
Maak typen ongedaan Commandotoets Z of Spatie met Z 

 

Diverse overige commando’s  

Activeer de volume-omhoogknop Commandotoets 3-4-5 of Spatie met brailletoets 3-4-5 
Activeer de volume-omlaagknop Commandotoets 1-2-6 of Spatie met brailletoets 1-2-6 
Activeer het schermtoetsenbord  Commandotoets 1-4-6 of Spatie met brailletoets 1-4-6 
Schakel tussen 6-punts en 8-punts   Commandotoets 2-3-6 of Spatie met brailletoets 2-3-6 
Schakel spraak in en uit Commandotoets M of Spatie met M 
Schakel schermgordijn in en uit Commandotoets 1-2-3-4-5-6 of  
 Spatie met brailletoets 1-2-3-4-5-6 
Schakel tussen brailleschrift en 
braillekortschrift  Commandotoets G of Spatie met G 
Schakel tussen uitgebreide statusomschrijving  
wanneer Statuscel is geactiveerd Statuscel routingtoetsen boven de braillecellen                                                   
Activeer de Tab-toets Commandotoets T of Spatie met T 
Activeer de Shift met Tab-toets Commandotoets 1-2-5-6 of Spatie met brailletoets 1-2-5-6 
Schakel aankondigingengeschiedenis 
in of uit Commandotoets N of Spatie met N 
Ga naar vorige container (alleen iPad) Spatie met brailletoets 1-7 
Ga naar volgende container (alleen iPad) Spatie met brailletoets 4-7 

Nieuwe brailletoetsen vanaf iOS9 
Vanaf iOS versie 9 zijn er enkele braillecommando’s toegevoegd. 
 
Activeer de dubbel-tap met twee vingers Spatie met brailletoets 1-5-6 
 
Deze dubbel tap met twee vingers voert een bepaalde actie uit die contextafhankelijk is. Gebruik dit 
commando bijvoorbeeld om een telefoonoproep te beantwoorden of te beëindigen, start de Dicteer-
functie in een tekstveld (alleen wanneer het schermtoetsenbord actief is), of start en stop Opnemen in 
Voicememo’s.  
 
Activeer de dubbel-tap en hold   Spatie met brailletoets  3-6-7-8 
 
Met deze dubbel tap en hold kunt u onder andere apps verplaatsen op de Home-screen, het laten 
passeren van VoiceOver gebaren en Apps verwijderen.  
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Brailliant Mac OS Sneltoetsen lijst 
 
De lijst hieronder beschrijft alle Commando’s voor de Brailliant om effectief uw Mac-computer te kunnen 
bedienen. 

Basis navigatie commando’s 

Verplaats VoiceOver cursor naar boven Buitenste linker duimtoets of Commandotoets 1 
Verplaats VoiceOver cursor naar onder Buitenste rechter duimtoets of Commandotoets 3 
Verplaats VoiceOver cursor naar links Binnenste linker duimtoets 
Verplaats VoiceOver cursor naar rechts Binnenste rechter duimtoets 
Verschuif x braillekarakters naar links Commandotoets 2 of Spatie met brailletoets 2 
Verschuif x braillekarakters naar rechts Commandotoets 5 of Spatie met brailletoets 5 
Activeer standaard actie voor huidige item Routingtoetsen boven de cellen of Spatie met brailletoets 3-6 
Ga naar het eerste element Commandotoets 1-2-3 of Spatie met brailletoets 1-2-3 
Ga naar het laatste element  Commandotoets 4-5-6 of Spatie met brailletoets 4-5-6 
Scrol één pagina naar links Commandotoets 2-4-6 of Spatie met brailletoets 2-4-6 
Scrol één pagina naar rechs Commandotoets O of Spatie met O 
Activeer de Return-toets / Enter Commandotoets E of Spatie met brailletoets 8  
Escape Commandotoets E of Spatie met B 
Start interactie met item Commandotoets 6 of Spatie met brailletoets 2-3-6 
Stop interactie met item Commandotoets 4 of Spatie met brailletoets 3-5-6 

Leescommando’s 

Lees pagina vanaf geselecteerd item Spatie met R 
Lees pagina vanaf begin  Spatie met W 
Scrol één pagina omlaag Spatie met brailletoets 1-4-5-6 
Scrol één pagina omhoog  Spatie met brailletoets 3-4-5-6 
Spraak onderbreken of hervatten Spatie met P 

Informatiecommando’s  

Start keyboard help Spatie met K    
Open VoiceOver helpmenu Spatie met H  
Spreek paginanummer in scroll-gebied Spatie met brailletoets 3-4 

Diverse overige commando’s  

Ga naar Dock Commandotoets D of Spatie met brailletoets 2-5-6 
Ga naar menubalk Commandotoets M of Spatie met S 
Ga naar bureaublad Spatie met brailletoets 2-5-6-7 
Zoeken Spatie met F 
Delete Spatie met D of Spatie met brailletoets 7 
Tab Spatie met T 
Selecteer vorige rotorinstelling                  Commandotoets 2-3 of Spatie met brailletoets 2-3 
Selecteer volgende rotorinstelling             Commandotoets 5-6- of Spatie met brailletoets 5-6 
Activeer de volume-omhoogknop Spatie met brailletoets 3-4-5 
Activeer de volume-omlaagknop Spatie met brailletoets 1-2-6 
Schakel spraak in en uit Spatie met M 
Schakel schermgordijn in en uit Spatie met brailletoets 1-2-3-4-5-6 
Schakel tussen braillevolschrift en 
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braillekortschrift  Commandotoets G of Spatie met G 
 
Open VoiceOver Utility Spatie met U 
Item kiezer Spatie met I 
Open snelkoppeling menu Spatie met brailletoets 2-5 
Schakel tussen uitgebreide statusomschrijving  
wanneer Statuscel is geactiveerd Statuscel routingtoetsen boven de braillecellen                                                   
Schakel aankondigingengeschiedenis 
in of uit Commandotoets N of Spatie met N 
Label item     Spatie met brailletoets 1-2-3-4-6 
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Nederland:  
Lexima Reinecker Vision 
Kastanjelaan 6 
3833 AN  LEUSDEN 
www.lexima-reinecker.nl 
  
Voor support kunt u telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen: 
   

033 – 494 3787 
info@lexima-reinecker.nl 

 

http://www.lexima-reinecker.nl/
mailto:info@lexima-reinecker.nl

