
Pikaopas 

(Pohjoismaat / kolme järjestelmää – yleisnäppäimistö) 

I. Bluetooth-näppäimistön käyttö: 

1. Bluetooth-yhteyden muodostaminen  

Ota laitteen Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja käynnistä Bluetooth-näppäimistö. 

Paina painikkeita FN + 1/2/3. Siirryt näppäimistön yhdistämistilaan. Etsi matkapuhelimesta laite 

nimeltä BT Keyboard CH1/CH2/CH3 ja napsauta Yhdistä. 

2. Järjestelmän valinta 

Kun olet muodostanut yhteyden, valitse laitetta vastaava käyttöjärjestelmä painamalla FN+Q, W tai 

E. 

Vinkki: Edellisen kerran käytetty laite liitetään automaattisesti, kun näppäimistö käynnistetään 

uudelleen. 

3. Sinisen numeron käyttäminen 

Valitse tila painamalla FN+NUM-painikkeita. Nyt voit napsauttaa numero- ja merkkinäppäimiä 

suoraan. 

 

II.   Mihin pikaopasta tarvitaan? 

Pohjoismaisen näppäimistön on oltava yhteensopiva neljän kielen ja kolmen eri järjestelmän kanssa, 

joten yksi painike täytyy määrittää antamaan 3 eri merkkiä. Epäselvyyksien välttämiseksi 

tässä pikaoppaassa vastataan kysymyksiin K1–K6. 

 

K1: Mitä näppäimien Q, W ja E alaosassa olevat siniset merkinnät tarkoittavat? 

Kolme sinistä merkintää ovat ainutlaatuisia Bluetooth-kolmijärjestelmänäppäimistölle. 

Kun laitteesi on yhdistetty näppäimistöön, sinun on valittava haluamasi laitejärjestelmä. 

Valintatapa: FN+Q/W/E 

 

 

K2: Mikä näiden sinisten merkkien merkitys on? 

Siniset merkit tarkoittavat pikakuvakkeita. 

ESC-F4 on jaettu kahdelle riville. Ylemmällä rivillä on iOS-järjestelmän pikanäppäin, ja alarivillä 

on Android-/Windows-järjestelmän pikanäppäin.  

F5-Del on yleinen pikanäppäin. Pikanäppäinten käyttö: FN+näppäin. 

Huomaa: Kaikkia näppäimistön sinisiä merkkejä käytetään näppäimillä FN+näppäin. 

 

 

K3: Miksi näppäimissä on kolme eri merkkiä? 

Näppäimistössä on eri merkit samalle painikkeelle eri kielillä / eri järjestelmissä. 



Jotta näppäimistöä voidaan käyttää Pohjois-Euroopan eri maissa, käytössä on integroitu 

monimerkkinen näppäimistöasettelu. 

 

 

K4: Miksi näppäimissä on kolme eri merkkiä? 

Näppäimistössä on eri merkit samalle painikkeelle eri kielillä / eri järjestelmissä. 

Jotta näppäimistöä voidaan käyttää Pohjois-Euroopan eri maissa, käytössä on integroitu 

monimerkkinen näppäimistöasettelu. 

 

K5: Miten näitä kolmea merkkiä käytetään? 

 

1. Windows- ja Android-järjestelmissä 

Oletusmerkki on vasemmassa alakulmassa oleva merkki. Näppäinyhdistelmää käytetään 

kahden muun merkin erottamiseksi toisistaan. 

Yhdistelmätila: Shift+näppäin vastaa vasemmassa yläkulmassa olevaa merkkiä ja Alt 

(oikeanpuoleinen) + näppäin 

oikeassa alakulmassa olevaa. 

 

Esimerkki:         Oletusmerkki on 3, Shift+näppäin= #, Alt+näppäin= £. 
 

*Huomaa: Tanska/norja:      Vaihtoa         ;        , \ ei tueta. 

 

2. iOS-järjestelmässä näppäimistön toinen rivi on seuraavanlainen: 

 

Huomaa: Jotkut merkit ovat iOS-järjestelmäkohtaisia merkkejä. Esimerkiksi: @-merkkejä voidaan 

käyttää ainoastaan iOS-järjestelmässä. 

 

K6: @-merkin käyttö 

1. iOS-järjestelmässä 

Tanska: Alt+ (oikeanpuoleinen)= @ 

Suomi ja ruotsi: Alt+      =@ 

Norja :       (oikeanpuoleinen)=@ 

 



2. Windows-/Android-järjestelmässä 

Tanska/suomi/ruotsi/norja: Alt+      =@ 

 

Jos sinulla kommentoitavaa näppäimistöasettelustamme, lähetä meille sähköpostia. 

Kiitos! 


