2-KANALS
BLUETOOTH-TANGENTBORD
BRUKSANVISNINGAR

KNAPPAR
Relä: Dra reläet i sidled för att starta eller stänga av tangentbordet
Tryck på Fn+C i 2–3 s för att sätta tangentbordet i parkopplingsläge.
Dra reläet i sidled för att byta kanal

LED
När LED-lampan

lyser är CAPS LOCK aktiverat.

Anslutningslampor: När enheten är igång blinkar LED-lampan snabbt. Tryck på
Fn+C i 2–3 s. – LED-lampan blinkar då långsamt och tangentbordet går in i
parkopplingsläge.

1. Använd on-/off-knappen för att starta enheten med reläet inställt på CH1.
Den blå indikatorlampan slocknar efter 1 sekund. Tryck på Fn+
i 2–3
sekunder. Den blå indikatorlampan indikerar då parkopplingsläge genom att
blinka. När Bluetooth-anslutningen har genomförts kommer den blå
indikatorlampan
att blinka var 5:e sekund.
2. Använd on-/off-knappen för att starta enheten med reläet inställt på CH2.
Den blå indikatorlampan slocknar efter 1 sekund. Tryck på Fn+
i 2–3
sekunder. Den blå indikatorlampan indikerar då parkopplingsläge genom att
blinka. När Bluetooth-anslutningen har genomförts kommer den blå
indikatorlampan
att blinka var 5:e sekund.
Förklaring av produktens utseende och multimedia-/funktionsknapparna

ANSLUTNING AV BLUETOOTH-TANGENTBORD
Anslutningen går till enligt bilden nedan:

1. Starta tangentbordet. Den blå lampan börjar då att blinka. Tryck på Fn+C för 2–3
sekunder för att parkoppla tangentbordet.
2. Surfplattan visar Bluetooth-tangentbordet. Tyck på den för att parkoppla.
3. Vid parkoppling behövs inget lösenord. Klicka bara på ”Bluetooth keybord” på
enheten. Om parkopplingen har genomförts blinkar den blå lampan två gånger var
femte sekund.

KOMPATIBEL MED IOS, ANDROID OCH WINDOWS
Efter parkoppling: om du använder iOS, tryck på
Om du använder Android, tryck på
Om du använder Windows, tryck på

TIPS
1. Tangentbordet kan anslutas till och användas med alla enheter med Bluetooth.
2. Gör på samma sätt för att ansluta en smartphone som en surfplatta.
3. Tangentbordet behöver inte parkopplas igen när det startas om.
4. Bokstaven ? ska ha samma färg som Fn för att funktionen Fn+? ska kunna
användas.

BYTA KANAL
Tangentbordet har två kanaler och kan kopplas till två enheter på samma gång. Det
enda du behöver göra är att byta kanal. Inga störningar av funktion eller anslutning
sker.

1. Vid den första anslutningen ska reläet vara i läge CH1. Anslut enhet 1. Dra sedan
reläet till läge CH2 och anslut enhet 2.
2. Om du bara vill använda enhet 1, låt reläet vara i läge CH1. Om du vill använda
enhet 2, dra reläet till läge CH2.

TIPS
1. När tangentbordet startas om vid parkoppling till Android- eller Windows-enheter
behöver du inte trycka på några knappar. Vänta bara 3–5 sekunder så ansluter det

automatiskt. För iOS-enheter kan anslutningen dröja ytterligare några minuter.
2. Tangentbordet har stöd för tre olika system och två kanaler. Beroende på
surfplattans, smartphonens eller datorns tillverkare och Bluetooth-version kan den
automatiska anslutningen ta olika lång tid. Detta är normalt.
TIPS
1. Android 3.0 eller senare
2. iOS 4.0 eller senare
3. Windows XP, Windows 7 eller senare
VILOLÄGE
Om enheten inte används på 10 minuter kommer den att gå in i viloläge. Tryck på
valfri knapp på tangentbordet och vänta 3 sekunder för att aktivera det.
LADDNING
När indikatorlampan blinkar rött behöver tangentbordet laddas.
Anslut tangentbordet till laddaren.
Anslut USB-uttaget till adaptern eller till en dators USB-uttag.
När den laddas lyser LED-lampan rött. När den är helt laddad slocknar LED-lampan.

BESKRIVNING OCH SPECIFIKATIONER
1. RÄCKVIDD: 8 TILL 10 METER
2. BLUETOOTH-VERSION: BLUETOOTH 3.0
3. BATTERITID: MINST 40 TIMMAR
4. BATTERITID I VILOLÄGE: RUNT 6 MÅNADER
5. LADDNINGSTID: 2 TILL 3 TIMMAR
6. VIKT: 675 g
7. STORLEK: 289,7*159,8*16 mm

SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING: FELAKTIG ANVÄNDNING KAN ORSAKA BRAND, SKADOR PÅ ENHETEN
ELLER ELSTÖTAR.

ANVÄND INTE VASSA VERKTYG PÅ ENHETEN

ANVÄND INTE ENHETEN I NÄRHETEN AV MIKROVÅGSUGNAR

KLÄM INTE ENHETEN

BÖJ INTE ENHETEN

ANVÄND INTE OLJA, KEMIKALIER ELLER ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL PÅ
ENHETEN

UNDERHÅLL
1. Om tangentbordet inte ska användas under en längre tid, stäng av den för att
spara batteri.
2. Ladda tangentbordet när batterinivån är låg för att förlänga batteriets livslängd.
3. Använd originalladdare om tangentbordet ska användas samtidigt som det laddas.

