Snabbreferensguide
(Norden / tre system – universaltangentbord)

I. Användning av Bluetooth-tangentbord:
1: Hur ansluter jag med Bluetooth?
Starta enhetens Bluetooth-funktion och starta sedan Bluetooth-tangentbordet.
FN+1/2/3 öppnar tangentbordets parkopplingsläge. Gå till enheten ”BT Keyboard CH1/CH2/CH3”
på mobiltelefonen och klicka på Anslut.
2: Hur väljer jag system?
Efter parkopplingen väljer du det system som motsvarar enheten med FN+Q/W/E.
Observera: Den tidigare enheten ansluts automatiskt när tangentbordet öppnas igen.
3: Hur använder jag ett blått nummer?
Klicka först på FN+NUM för att växla läge och klicka direkt på de nummer- och teckentangenter du
vill använda.

II.

Varför behöver vi en snabbguide?

Det nordiska tangentbordet måste vara kompatibelt med fyra språk och tre olika system.
Därför måste en knapp kunna ställas in för upp till tre olika tecken. För att undvika svårigheter
skapade vi den här snabbguiden med frågorna F1–F6.
F1: Hur används de blå tecknen under QWE?
De tre blå tecknen är unika för vårt Bluetooth-tangentbord med tre system.
När enheten är ansluten till vårt tangentbord måste du välja lämpligt system för enheten.
Så här väljer du: FN+Q/W/E

F2: Vad innebär den här raden med blå tecken?
Blå tecken visar kortkommandon.
ESC–F4 är uppdelade i två rader där den övre raden är kortkommandot för knappen i IOS-system
och den nedre raden är kortkommandot för knappen i Android- och Windows-system.
F5–Del är gemensamma kortkommandon. Så här använder du kortkommandot: FN+aktuell knapp.
Observera: Alla blå tecken på tangentbordet används genom att trycka på FN+knappen.

F3: Varför finns det tre olika tecken på knapparna?
Tangentbordet har olika tecken på samma knapp för olika språk/system.
Detta gör tangentbordet mångsidigt.

F4: Varför finns det tre olika tecken på knapparna?
Tangentbordet har olika tecken på samma knapp för olika språk/system.
För att tangentbordet ska kunna användas i olika länder i Nordeuropa har vi använt en layout med
flera tecken för tangentbordet.
F5: Hur använder jag dessa tre tecken?
1: I Windows- och Android-system
Standardtecknet är tecknet i det nedre vänstra hörnet. Sedan används en knappkombination för att
välja mellan de andra två tecknen.
Kombinationsläge: Skift+knappen ger det övre vänstra tecknet, Alt (höger sida)+knappen
ger det nedre högra tecknet.
Exempel:
*Observera:

Standardtecknet är 3, Skift+knappen = #, Alt+knappen = £.
Danska/norska:

Ändring till

;

, \ stöds inte.

2: I IOS system visas den andra raden på tangentbordet som:

Observera: Vissa tecken är specifika för IOS-systemet. Exempelvis går tecknen , och @
endast att använda i IOS-system.

F6: Hur använder jag ”@”-symbolen?
1: I IOS-system

Danska: Alt+

(höger sida) = @

Finska och svenska: Alt+
Norska:

=@

(höger sida) = @

2: I Windows/Android-system
Danska / Finska / Svenska /Norska: Alt+

=@

Om du har några synpunkter på vår tangentbordslayout kan du skicka ett e-postmeddelande till
oss.

Tack för ditt stöd.

