
 
Langaton näppäimistö 

Yhteensopiva iOS-, Windows- ja Android-käyttöjärjestelmien kanssa 

 

Käyttöohje 

 

Tuotetiedot 

Yhteys: BT5.0 

Mitat: 367 mm x 123 mm × 20 mm 

Toiminta-alue: Korkeintaan 10 metriä 

Pariliitosnimi: BT Keyboard CH1/CH2/CH3 

Virtalähde: 2 AAA-paristoa (eivät sisälly toimitukseen) 

Näppäinten käyttöikä: 3 miljoonaa painallusta 

 

Näin pääset alkuun 

1. Painikkeet 

ON/OFF-liukusäädin: Kytkee virran päälle ja pois. 

 

2. LED-näyttö 

Kun painat Fn +                   näppäintä, kuvake välkkyy sinisenä (noin 3 min), kunnes Bluetooth-yhteys on 

muodostettu, ja lopettaa sitten vilkkumisen. 

Virta: Sininen valo syttyy kahden sekunnin ajaksi laitteen käynnistymisestä.. 

  

3. Järjestelmän vaatimukset 

– iPad/iPhone: kaikki versiot 

– Pöytäkoneet ja kannettavat tietokoneet: Windows XP - 10, joissa Bluetooth-yhteys 

– iMac/Macbook: Mac OS X10.2.8 tai uudempi ja Bluetooth-yhteys (huomaathan, että joitain poikkeuksia voi olla 

olemassa. 

Tämä näppäimistö ei välttämättä ole yhteensopiva Mac Minin kanssa.) 

– Älypuhelimet ja tabletit: Android 3.0 tai uudempi (Bluetooth HID -profiililla), Windows Mobile 5.0 tai uudempi 

 

4. Näppäimistön pariliitosmenetelmät – Pariliitos iPadin tai iPhonen kanssa 

– Vaihe 1: Käynnistä näppäimistö liukusäätimestä. Sininen merkkivalo syttyy kahden sekunnin ajaksi ja sammuu sitten 

virran säästämiseksi. Huomio: Näppäimistöön on edelleen kytketty virta. 

– Vaihe 2: Pidä Fn +                    -painikkeita painettuna 2–3 sekunnin ajan. Bluetooth-merkkivalo vilkkuu 

sinisenä. 

– Vaihe 3: Valitse iPadilla tai iPhonella: Asetus – Yleinen – Bluetooth – Päällä 

– Vaihe 4: “Bluetooth keyboard” näkyy iPadin/iPhonen käytettävissä olevien laitteiden joukossa. 

– Vaihe 5: Napauta laitteesi Bluetooth-hakuvalikossa näkyvää Bluetooth keyboard -kuvaketta. 

Pariliitos aloitetaan automaattisesti. 

– Vaihe 6: Bluetooth-näppäimistö on nyt liitetty laitteeseesi ja sininen valo lakkaa 



vilkkumasta. 

Pariliitos tablettien, älypuhelinten, kannettavien tietokoneiden, pöytäkoneiden, jne., kanssa 

– Vaihe 1: Käynnistä näppäimistö liukusäätimestä. Sininen merkkivalo syttyy kahden sekunnin ajaksi ja sammuu sitten 

virran säästämiseksi. Huomio: Näppäimistöön on edelleen kytketty virta. 

– Vaihe 2: Pidä Fn +                    -painikkeita painettuna 2–3 sekunnin ajan. Bluetooth-merkkivalo vilkkuu 

sinisenä. 

– Vaihe 3: Siirry Asetukset-valikkoon tabletilla, kannettavalla tietokoneella, älypuhelimella tai muulla laitteella, jossa on 

Bluetooth-toiminto. 

Siirry Bluetoothin asetusvalikkoon, käynnistä Bluetooth-toiminto ja hae näppäimistöä. 

– Vaihe 4: Kun laite on löytänyt Bluetooth-näppäimistön, valitse se,jotta se yhdistetään. 

– Vaihe 5: Kun Bluetooth-näppäimistö on yhdistetty laitteeseesi, Bluetooth-merkkivalo sammuu. 

 

Laitteesta toiseen siirtyminen 

Monipariliitoksinen Bluetooth-näppäimistö voidaan liittää jopa kolmeen Bluetooth-laitteeseen. 

Voit vaihtaa liitettyjen laitteiden välillä pitämällä Fn +                    -näppäimiä painettuna yhden sekunnin 

ajan. 

 

Huomaa:  

1. Liitännän vaihtaminen laitteesta toiseen kestää noin 2–4 sekuntia. 

2. Kun liitäntä on suoritettu, Bluetoothin merkkivalo vilkkuu yhden sekunnin ajan. 

 

Valojen selitykset 

 

 

 

Merkkivalojen selitykset 

 

 Numerojen merkkivalo: Paina Fn + Num -painikkeita. LED-merkkivalo syttyy sinisenä. Paina uudelleen, niin 

LED-merkkivalo sammuu. 

 Caps Lock -merkkivalo: Paina Caps Lock -painiketta, niin LED-merkkivalo palaa sinisenä. Paina uudelleen, niin 

LED-merkkivalo sammuu. 

i. Virran merkkivalo: Kun näppäimistö on päällä, LED-merkkivalo palaa sinisenä. 

ii. Bluetooth-pariliitoksen merkkivalo: Paina Fn +1/2/3. LED-merkkivalovalo vilkkuu sinisenä. 

 



 

 

Kosketuslevyn selitykset 

1. Windows-käyttöjärjestelmien käytettäessä 

 
 

2. Android-käyttöjärjestelmiä käytettäessä 

 



Huomaa: 

– Näppäimistö voi olla yhdistettynä ainoastaan yhteen laitteeseen kerrallaan. 

– Kun pariliitos on ensimmäisen kerran muodostettu, laitteesi yhdistyy kyseiseen näppäimistöön automaattisesti, 

kun näppäimistö käynnistetään. 

– Jos yhdistäminen ei onnistu, poista pariliitos laitteestasi ja yritä suorittaa pariliitos uudestaan aiempien ohjeiden 

mukaisesti. 

 

Virransäästötila 

Näppäimistö siirtyy lepotilaan, jos se on ollut pois käytöstä 15 sekunnin ajan. Näppäimistö aktivoituu, kun painat mitä 

tahansa näppäintä kolmen sekunnin ajan. 

 

5. Toimintonäppäimet 

 
Toimintonäppäinten ominaisuudet voivat vaihdella käyttöjärjestelmän version ja laitteen mukaan. 

 

 

Huomaa: 

Kun näppäimistö on yhdistetty laitteeseen, voit siirtyä laitetta vastaavaan Android-, Windows- tai 

iOS-käyttöjärjestelmään painamalla Fn-painiketta ja Q (iOS) -, W (Android) - tai E (Windows) -painiketta 

samanaikaisesti. Muussa tapauksessa näppäimistön toimintonäppäin toimii ainoastaan osittain. iOS-järjestelmän 

kielenvaihto-ominaisuus ei toimi käyttöjärjestelmällä 9.0 tai sitä uudemmalla. Voit vaihtaa kielen painamalla 

Ctrl-näppäintä ja välilyöntinäppäintä. 



 

 

Tärkeitä ohjeita: 

Lue käyttöohje huolellisesti ja pidä se tallessa. Käytä tuotetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. 

Jos käyttöohjeita ei noudateta, valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista. 

Laitteen saa korjata ainoastaan pätevä korjaaja. Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse. Älä aseta näppäimistön kannen 

päälle raskaita esineitä. 

Älä altista tuotetta vedelle, öljylle, kemikaaleille ja orgaanisille nesteille. Puhdista tuote pyyhkimällä sitä kevyesti 

hieman kostealla liinalla. 

 

   

 


