
 
Trådløst tastatur 

TIL IOS/Windows/Android 

 

Bruksanvisning 

 

Spesifikasjoner 

Tilkobling via: BT5.0 

Mål: 367x123×20 mm 

Driftsområde: Opptil 10 meter 

Navn på sammenkobling: BT-tastatur CH1/CH2/CH3 

Strømforsyning: 2x AAA-batterier (følger ikke med) 

Levetid for taster: 3 millioner klikk 

 

Slik kommer du igang 

1. Knapper 

Av/på-glidebryter: Slår strømmen på eller av. 

 

2. LED-skjerm 

Ikonet blinker blått (varighet ±3 min) etter at du har trykket på "Fn+                  "-knappen og frem til en 

BT-tilkobling er opprettet. Det forsvinner når den er tilkoblet. 

Strøm: Det blå lyset lyser i 2 sekunder når enheten slås på. 

  

3. Systemkrav 

– iPad, iPhone – alle versjoner 

– Bluetooth-aktiverte PC-er / bærbare datamaskiner med Windows XP~10 

– Bluetooth-aktiverte iMac/Macbooks med Mac OS X10.2.8 eller nyere (vær oppmerksom på at noen unntak kan 

gjelde. Dette tastaturet er kanskje ikke kompatibelt med Mac mini. 

– Smarttelefoner eller nettbrett med Android 3.0 og nyere (med Bluetooth HlD-profil)– Windows Mobile 5.0 og nyere. 

 

4. Metoder for sammenkobling av tastatur – sammenkobling med en iPad/iPhone 

– Trinn 1: Skyv strømknappen på tastaturet til på. Det blå statuslyset lyser i 2 sekunder og slås deretter av for å spare 

strøm. Merk: Tastaturet er fortsatt på. 

– Trinn 2: Hold inne "Fn                  +"-knappen i 2–3 sekunder. Indikatorlampen [Bluetooth] blinker blått. 

– Trinn 3: På iPad/iPhone velger du: Innstilling – Generelt – Bluetooth – På. 

– Trinn 4: IPad / iPhone vil vise "Bluetooth-tastatur" som en tilgjengelig enhet. 

– Trinn 5: Trykk på "Bluetooth-tastatur" i Bluetooth-søkemenyen på enheten. Sammenkoblingen 

starter automatisk. 

– Trinn 6: Bluetooth-tastaturet er nå koblet til enheten din, og det blå lyset vil slutte 

å blinke. 

Sammenkobling med nettbrett, smarttelefoner, bærbare og stasjonære datamaskiner osv. 



– Trinn 1: Skyv strømknappen på tastaturet til på. Det blå statuslyset lyser i 2 sekunder og slås deretter av for å spare 

strøm. Merk: Tastaturet er fortsatt på. 

– Trinn 2: Hold inne "Fn                  +"-knappen i 2–3 sekunder. Indikatorlampen [Bluetooth] blinker blått. 

– Trinn 3: Gå til "Innstillinger"-skjermen på nettbrettet, den bærbare datamaskinen, smarttelefonen eller andre 

Bluetooth-aktiverte 

enheter. Gå til Bluetooth-innstillingsmenyen og aktiver Bluetooth-funksjonen. Søk etter tastaturet. 

– Trinn 4: Når Bluetooth-tastaturet er funnet, velger du det for å koble til. 

– Trinn 5: Når Bluetooth-tastaturet er koblet til enheten, slås Bluetooth-indikatoren av. 

 

Bytte mellom enheter 

Bluetooth-tastatur med flere sammenkoblinger kan kobles sammen med opptil tre forskjellige Bluetooth-enheter. 

Du bytter mellom sammenkoblede enheter ved å trykke inn Fn+                  " i ett sekund. 

 

Merk:  

1. Tiden det tar å bytte enhet er ca. 2–4 sekunder. 

2. Når enheten er byttet, blinker Bluetooth-koblingslyset i ett sekund. 

 

Forklaring på lys 

 

 

 

Forklaring på indikator 

 

 Indikator for tall: Trykk på "Fn+Num". LED-lampen vil være blå. Trykk på dem igjen – LED-lampen vil være 

av. 

 Caps Lock-indikator: Trykk på "Caps Lock"-tasten. LED-lampen vil være blå. Trykk på den igjen – 

LED-lampen vil være av. 

  i. Strømindikator: Når tastaturet er slått på, lyser LED-lampen blått. 

ii. Bluetooth-sammenkoblingsindikator: Trykk på "Fn+1/2/3". LED-lampen blinker blått. 

 



 

 

Forklaring på styreplate 

1. Ved bruk av Windows-systemer 

 
 

2. Ved bruk av Android-system 

 



Merk: 

– Bare én enhet kan være aktivt koblet til om gangen. 

– Etter sammenkobling for første gang vil enheten koble seg automatisk til tastaturet når du slår på 

tastaturet. 

– Ved tilkoblingsfeil, slett sammenkoblingen fra enheten din, og prøv fremgangsmåten for sammenkobling ovenfor på 

nytt. 

 

Strømsparingsmodus 

Tastaturet går i hvilemodus etter å ha vært inaktivt i 15 minutter. Hvis du vil aktivere tastaturet, trykker du på en tast 

og venter i 3 sekunder. 

 

5. Funksjonstast 

 
Funksjonstastfunksjoner kan variere avhengig av operativsystemversjonen og enhetene. 

 

 

Merk: 

Trykk på tastene Fn og Q (IOS), W (Android) eller E (Windows) sammen for å bytte mellom Android-, Windows- eller 

iOS-systemer etter at du har koblet til en tilsvarende enhet. Ellers vil tastaturets funksjonstast bare være delvis 

funksjonell. For IOS-systemet fungerer ikke Language Exchange-funksjonen på versjon 9.0 og nyere. Du kan trykke på 

"Ctrl+mellomrom"-tastene for å bytte språk. 

 



 

Viktige retningslinjer: 

Les bruksanvisningen nøye og behold den til referanse. Bruk dette produktet kun som beskrevet i bruksanvisningen. 

Hvis instruksjonene ikke følges, skal ikke produsenten holdes ansvarlig for skader som kan oppstå som følge av feil bruk 

av produktet. 

Reparasjoner skal utføres av en kvalifisert tekniker. Prøv aldri å reparere produktet selv. Ikke plasser tunge gjenstander 

oppå tastaturdekselet. 

Hold produktet unna vann, olje, kjemikalier og organiske væsker. Rengjør produktet ved å gni det lett med en lett 

fuktet klut. 

 

   

 


