
 
Trådløst tastatur 

Til iOS/Windows/Android 

 

Brugermanual 

 

Specifikationer 

Tilslutning via: BT5.0 

Størrelse: 367 × 123 × 20 mm 

Driftsområde: Op til 10 meter 

Parringsnavn: BT Keyboard CH1/CH2/CH3 

Strømforsyning: 2 stk. AAA-batterier (medfølger ikke) 

Tasternes holdbarhed: 3 millioner klik 

 

Sådan bruges tastaturet 

1. Knapper 

Tænd/sluk-knap: Tænd eller sluk for tastaturet. 

 

2. LED-display 

Ikonet    blinker blåt (±3 min.), når der trykkes på knappen ’Fn+                  ’, indtil der oprettes 

BT-forbindelse. Det stopper med at lyse, når tastaturet er tilsluttet. 

Strøm: Det blå lys lyser i 2 sekunder, når enheden tændes. 

  

3. Systemkrav 

- iPad og iPhone – alle versioner 

- Bluetooth-aktiverede computere eller bærbare med Windows XP 10 

- Bluetooth-aktiverede iMac/Macbooks med Mac OS X10.2.8 eller derover (bemærk, at der kan være 

undtagelser). Dette tastatur er muligvis ikke kompatibelt med Mac mini. 

- Smartphones eller tablets med Android 3.0 eller derover (med Bluetooth HlD-profil) – Windows Mobile 5.0 og 

derover. 

 

4. Parring af tastaturet – parring med iPad/iPhone 

- Trin 1: På tastaturet sættes tænd/sluk-knappen på ON. Det blå statuslys lyser i 2 sekunder og slukkes derefter for at 

spare strøm. Bemærk: Tastaturet er stadig tændt. 

- Trin 2: Tryk på knappen ’Fn+                  ’ i 2-3 sekunder, hvorefter [Bluetooth] indikatorlampen blinker blåt. 

- Trin 3: Vælg følgende på iPad/iPhone: Indstillinger – Generelt – Bluetooth – Til. 

- Trin 4: iPad/iPhone viser ’Bluetooth keyboard’ som tilgængelig enhed. 

- Trin 5: Tryk på ’Bluetooth keyboard’ i søgemenuen for Bluetooth på din enhed, hvorefter parring 

starter automatisk. 

- Trin 6: Bluetooth-tastaturet er nu tilsluttet din enhed, og det blå lys stopper 

med at blinke. 



Parring med tablets, smartphones, bærbare, computere osv. 

- Trin 1: På tastaturet sættes tænd/sluk-knappen på ON. Det blå statuslys lyser i 2 sekunder og slukkes derefter for at 

spare strøm. Bemærk: Tastaturet er stadig tændt. 

- Trin 2: Tryk på knappen ’Fn+                  ’ i 2-3 sekunder, hvorefter [Bluetooth] indikatorlampen blinker blåt. 

- Trin 3: Gå til skærmen for ’indstillinger’ på din tablet, bærbare, smartphone eller anden Bluetooth-aktiveret 

enhed, og gå til indstillingsmenuen for Bluetooth for at aktivere Bluetooth-funktionen og søge efter tastaturet. 

- Trin 4: Når Bluetooth-tastaturet er fundet, vælges dets navn for at tilslutte. 

- Trin 5: Når Bluetooth-tastaturet er tilsluttet til din enhed, slukkes Bluetooth-indikatoren. 

 

Skift mellem enheder 

Bluetooth-tastaturet kan parres med op til tre forskellige Bluetooth-enheder. 

Du kan skifte mellem parrede enheder ved at trykke på ’Fn+                  ’ i ét sekund. 

 

Bemærk:  

1. Det tager ca. 2-4 sekunder at skifte mellem enheder. 

2. Når der er skiftet til en ny enhed, blinker Bluetooth-parringslampen i et sekund. 

 

Fejlanalyse 

 

 

 

Indikatoranalyse 

 

 Nummerindikator: Tryk på ’Fn+Num’, hvorefter LED’en bliver blå. Tryk igen, og LED’en slukkes. 

 Indikator for Caps Lock: Tryk på tasten ’Caps Lock’, hvorefter LED’en bliver blå. Tryk igen, og LED’en 

slukkes. 

  i. Strømindikator: Når tastaturet tændes, vil LED’en lyse blåt. 

ii. Bluetooth-parringsindikator: Tryk på ’Fn+1/2/3’, og LED’en blinker blåt. 

 

 



 

Touchpadanalyse 

1. Når du bruger Windows-system 

 
 

2. Når du bruger Android-system 

 

Bemærk: 

- Kun én enhed kan parres aktivt ad gangen. 

- Efter parring første gang tilsluttes din enhed automatisk til tastaturet, når det 

tændes. 

- I tilfælde af tilslutningsfejl slettes parringsregistreringen fra din enhed, og parring forsøges igen som ovenfor. 

 



Strømsparetilstand 

Tastaturet skifter til dvaletilstand, når det har været inaktivt i 15 minutter. For at aktivere tastaturet skal du trykke på 

en vilkårlig tast og vente i 3 sekunder. 

 

5. Funktionstaster 

 
Funktionstasterne kan have flere funktioner afhængig af operativsystemets version og enheden. 

 

 

Bemærk: 

Tryk på tasterne Fn og Q(IOS), W (Android) eller E (Windows) samtidig for at skifte mellem Android-, Windows- eller 

iOS-systemerne efter tilslutning til en tilsvarende enhed. Ellers vil tastaturets funktionstast kun være delvist gældende. 

For IOS-systemet fungerer Skift sprog-funktionen ikke på version 9.0 og derover, men du kan trykke på ’Ctrl + Space’ for 

at skifte sprog. 

 

 

Vigtige retningslinjer: 

Læs brugermanualen omhyggeligt og gem den til senere brug. Produktet må kun bruges som anført i brugermanualen. 

Hvis vejledningen ikke følges, kan producenten ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug af 

produktet. 

Reparationer skal udføres af en kvalificeret tekniker. Forsøg ikke at reparere produktet selv. Placer ikke tunge 

genstande oven på tastaturet. 



Produktet må ikke komme i nærheden af vand, olie, kemikalier og organiske væsker. Produktet rengøres ved at aftørre 

det med en let fugtig klud. 

 

   

 


