Trådlöst tangentbord
FÖR IOS/Windows/Android
Bruksanvisning
Specifikationer
Anslutning via: BT5.0
Mått: 367 x 123 x 20 mm
Räckvidd: Upp till 10 meter
Parkopplingsnamn: BT Keyboard CH1/CH2/CH3
Strömförsörjning: 2 st AAA-batterier (medföljer inte)
Livslängd för tangenter: 3 miljoner klick
Komma igång
1. Knappar
Skjutreglage på/av: Slå på eller stänga av strömmen.
2. LED-display
Ikonen
blinkar blått (±3 min.) efter att du har tryckt på knappen "Fn+
har upprättats. Den försvinner vid anslutning.
Ström: Den blå lampan tänds i 2 sekunder när enheten slås på.

" tills en BT-anslutning

3. Systemkrav
- iPad, iPhone – alla versioner
- Bluetooth-aktiverade datorer eller bärbara datorer med Windows XP~10
- Bluetooth-aktiverade iMac/Macbook med Mac OS X10.2.8 eller senare (observera att vissa undantag kan
finnas). Det här tangentbordet kanske inte är kompatibelt med Mac mini.
- Smartphones eller surfplattor med Android 3.0 och senare (med Bluetooth HID-profil)- Windows Mobile 5.0 och
senare.
4. Parkopplingsmetoder Parkoppling med iPad/iPhone
- Steg 1: Skjut strömknappen till på-läge på tangentbordet. Den blå statuslampan tänds i 2 sekunder och släcks sedan
för att spara ström. Obs! Tangentbordet är fortfarande på.
- Steg 2: Håll inne knappen "Fn+
" i 2–3 sekunder, [Bluetooth]-indikatorlampan blinkar blått.
- Steg 3: Välj följande på iPad/iPhone: Inställning – Allmänt – Bluetooth – På.
- Steg 4: På iPad/iPhone visas "Bluetooth-tangentbord" som en tillgänglig enhet.
- Steg 5: Tryck på "Bluetooth-tangentbord" i Bluetooth-sökmenyn på din enhet. Parkopplingen
startar automatiskt.
- Steg 6: Bluetooth-tangentbordet är nu anslutet till din enhet och den blå lampan slutar
blinka.

Parkoppling med surfplattor, smartphones, bärbara datorer och stationära datorer osv.
- Steg 1: Skjut strömknappen till på-läge på tangentbordet. Den blå statuslampan tänds i 2 sekunder och släcks sedan
för att spara ström. Obs! Tangentbordet är fortfarande på.
- Steg 2: Håll inne knappen "Fn+
" i 2–3 sekunder, [Bluetooth]-indikatorlampan blinkar blått.
- Steg 3: Gå till inställningsskärmen på surfplattan, bärbara datorn, smartphone eller någon annan Bluetooth-aktiverad
enhet och gå till Bluetooth-inställningsmenyn och aktivera Bluetooth-funktionen och sök efter tangentbordet.
- Steg 4: När Bluetooth-tangentbordet har hittats väljer du dess namn för att ansluta.
- Steg 5: När Bluetooth-tangentbordet har anslutits till enheten släcks Bluetooth-indikatorn.
Växla mellan enheter
Med Bluetooth-tangentbord med flera parkopplingar kan du parkoppla upp till 3 olika Bluetooth-enheter.
Du kan växla mellan olika parkopplade enheter genom att trycka på "Fn+
" i en sekund.
Obs!
1. Tiden för att växla mellan enheter är cirka 2–4 sekunder;
2. När enheten har växlats blinkar Bluetooth-parkopplingslampan i en sekund.
Ljusanalys

Indikatoranalys

Nummerindikator: Tryck på "Fn+Num" – LED-lampan lyser blått. Tryck på knapparna igen – LED-lampan
släcks.
Caps Lock-indikator: Tryck på "Caps Lock" – LED-lampan lyser blått. Tryck på knappen igen – LED-lampan
släcks.

i. Strömindikator: När tangentbordet är på lyser LED-lampan blått.
ii. Bluetooth-parkopplingsindikator: Tryck på "Fn+1/2/3" – LED-lampan blinkar blått.

Analys av pekplatta
1. När du använder Windows-system

2. När du använder Android-system

Obs!
- Endast en enhet kan parkopplas åt gången.
- Efter parkoppling för första gången kommer din enhet att ansluta till tangentbordet automatiskt när du slår på
tangentbordet.
- Vid anslutningsfel tar du bort parkopplingsposten från enheten och försöker med ovanstående
parkopplingsprocedurer igen.
Strömsparläge
Tangentbordet går över till viloläge när det har varit inaktivt i 15 minuter. Om du vill aktivera tangentbordet trycker du
på valfri tangent och väntar 3 sekunder.
5. Funktionstangent

Funktioner för funktionstangenter kan vara olika beroende på vilken version av operativsystem och vilken enhet som
används.

Obs!
Tryck på Fn och Q (IOS), W (Android) eller E (Windows) tillsammans för att växla mellan Android-, Windows- eller
iOS-system efter att anslutningen har utförts med en motsvarande enhet. Annars blir tangentbordets funktionstangent
endast delvis giltig. För IOS-system fungerar inte funktionen Language Exchange (språkutbyte) på version 9.0 och
senare. Du kan trycka på "Ctrl + blanksteg" för att utbyta språk.

Viktiga riktlinjer:
Läs bruksanvisningen noga och spara den som referens. Använd endast produkten enligt beskrivningen i den här
bruksanvisningen.
Om instruktionerna inte följs kan tillverkaren inte hållas ansvarig för skador som kan uppstå till följd av felaktig
användning av produkten.
Reparationer ska utföras av en kvalificerad reparatör. Försök aldrig reparera produkten själv. Placera inte tunga föremål
på tangentbordslocket.
Håll produkten borta från vatten, olja, kemikalier och organiska vätskor. Rengör produkten genom att torka den med
en lätt fuktad trasa.

