KAKSIKANAVAINEN
BLUETOOTH-NÄPPÄIMISTÖ
KÄYTTÖOHJE

PAINIKE
Kytke näppäimistö päälle ja pois päältä kytkintä liu'uttamalla.
Kytke näppäimistö pariliitostilaan painamalla Fn- ja C-painikkeita 2–3 sekuntia.
Vaihda kanavaa kytkintä liu'uttamalla.

LED
Kun

-merkkivalo palaa, näppäimistö kirjoittaa isoilla kirjaimilla.

Yhteyden merkkivalo: Kun laite kytketään päälle, merkkivalo vilkkuu kahdesti
nopeasti. Paina Fn- ja C-painikkeita 2–3 sekuntia, niin merkkivalo vilkkuu
hitaasti ja laite siirtyy pariliitostilaan.

1. Aseta kytkin asentoon CH1 ja kytke virta päälle
. Sininen merkkivalo
sammuu sekunnin kuluttua. Paina Fn- ja
-painikkeita samanaikaisesti 2–3
sekuntia. Sininen merkkivalo alkaa vilkkua pariliitostilan merkiksi. Kun
Bluetooth-yhteys on muodostettu, sininen merkkivalo
vilkkuu viiden
sekunnin välein.
2. Aseta kytkin asentoon CH1 ja kytke virta päälle
. Sininen merkkivalo
sammuu sekunnin kuluttua. Paina Fn- ja
-painikkeita samanaikaisesti 2–3
sekuntia. Sininen merkkivalo alkaa vilkkua pariliitostilan merkiksi. Kun
Bluetooth-yhteys on muodostettu, sininen merkkivalo
vilkkuu viiden
sekunnin välein.
Tuotteen ulkonäkö ja multimedianäppäimet

BLUETOOTH-NÄPPÄIMISTÖN YHDISTÄMINEN
Näppäimistö yhdistetään laitteeseen seuraavasti:

1. Kytke näppäimistön virta päälle. Sininen valo vilkkuu nopeasti. Paina Fn- ja
C-painikkeita 2–3 sekuntia, niin näppäimistö siirtyy pariliitostilaan.
2. Muodosta yhteys näppäimistöön napauttamalla tabletilla näkyvää
Bluetooth-näppäimistöä.
3.
Pariliitoksen
muodostuksen
aikana
ei
tarvita
salasanaa,
vaan
Bluetooth-näppäimistön napauttaminen riittää. Kun pariliitos on muodostettu,
sininen valo vilkkuu viiden sekunnin välein.

YHTEENSOPIVA iOS-, ANDROID- JA WINDOWS-KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN KANSSA
Kun pariliitos on muodostettu ja kyseessä on iOS-laite, paina
Kun kyseessä on Android-laite, paina
Kun kyseessä on Windows-laite, paina

VINKKEJÄ
1. Näppäimistöä voi käyttää kaikkien Bluetooth-yhteydellä varustettujen laitteiden
kanssa.
2. Pariliitos muodostetaan älypuhelimen kanssa samalla tavoin kuin tabletin kanssa.
3. Kun pariliitos on kerran muodostettu, sitä ei tarvitse muodostaa uudelleen, vaan
laitteet löytävät toisensa automaattisesti, kun näppäimistö kytketään päälle.
4. Erikoismerkit syötetään seuraavasti: Kun haluat kirjoittaa merkin, joka on
merkittynä näppäimistössä samalla värillä kuin Fn-painike, pidä Fn-painike
painettuna ja paina kyseisen merkin näppäintä. Toiminnot

KANAVAN VAIHTAMINEN
Näppäimistö on kaksikanavainen, mikä tarkoittaa, että sitä voi käyttää kahden
laitteen kanssa samanaikaisesti. Laitteesta toiseen vaihdetaan vaihtamalla kanavaa,
eikä yhdistämistä tarvitse tehdä erikseen.

1. Muodosta ensin yhteys yhteen laitteeseen siten, että kanavakytkin on asennossa
CH1. Kun yhteys on muodostettu, liu'uta kanavakytkin asentoon CH2 ja muodosta
yhteys toiseen laitteeseen.
2. Kun haluat käyttää ensimmäistä laitetta, liu'uta kanavakytkin asentoon CH1, ja kun
haluat käyttää toista laitetta, liu'uta kanavakytkin asentoon CH2.

VINKKEJÄ
1. Kun pariliitos on kerran muodostettu ja näppäimistö käynnistetään seuraavan
kerran, laitteet muodostavat yhteyden siihen automaattisesti. Android- ja
Windows-laitteilla yhteyden muodostaminen vie 3–5 sekuntia. iOS-laitteilla yhteyden
muodostaminen voi viedä hieman pidempään.
2. Näppäimistö on kolmitoiminen ja kaksikanavainen. Automaattinen yhteyden
muodostaminen
eri tabletti-,
älypuhelinja
tietokonemerkkeihin
ja
Bluetooth-versioihin vie eri ajan. Tämä on normaalia.
VINKKEJÄ
1. Vähintään Android 3.0
2. Vähintään iOS 4.0
3. Vähintään Windows XP tai 7
VIRRANSÄÄSTÖTILA
Jos näppäimistöä ei käytetä 10 minuuttiin, se siirtyy virransäästötilaan. Näppäimistö
otetaan käyttöön painamalla mitä tahansa painiketta ja odottamalla 3 sekuntia.
LATAAMINEN
Kun merkkivalo vilkkuu punaisena, näppäimistö pitää ladata.
Liitä näppäimistö latausliitäntään.
Liitä USB-kaapeli verkkovirtasovittimeen tai tietokoneen USB-liitäntään.
Kun lataus on käynnissä, merkkivalo palaa punaisena. Kun lataus on valmis,
merkkivalo sammuu.

KUVAUS JA TEKNISET TIEDOT
1. TOIMINTASÄDE: 8–10 METRIÄ
2. BLUETOOTH-VERSIO: BLUETOOTH 3.0
3. KÄYTTÖAIKA: YLI 40 TUNTIA
4. VALMIUSAIKA: N. 6 TUNTIA
5. LATAUSAIKA: 2–3 TUNTIA
6. PAINO: 675 G
7. MITAT: 28/9,7 × 159,8 × 16 MM

TURVAOHJEET
VAROITUS: MIKÄLI NÄITÄ OHJEITA EI NOUDATETA, SEURAUKSENA SAATTAA

OLLA TULIPALO, LAITTEEN VAHINGOITTUMINEN TAI SÄHKÖISKU.

PIDETTÄVÄ POISSA TERÄVIEN ESINEIDEN LÄHELTÄ

PIDETTÄVÄ POISSA MIKROAALTOJA LÄHETTÄVIEN LAITTEIDEN LÄHELTÄ

EI SAA PURISTAA

EI SAA VÄÄNTÄÄ

PIDETTÄVÄ POISSA ÖLJYJEN, KEMIKAALIEN JA LIUOTTEIDEN LÄHELTÄ

HUOLTO
1. Jos näppäimistö on käyttämättä pitkän aikaa, siitä on katkaistava virta akun
suojaamiseksi.
2. Akun käyttöiän pidentämiseksi näppäimistö on ladattava, kun varaus on heikko.
3. Jos näppäimistöä käytetään latauksen aikana, lataamiseen saa käyttää vain
laitteen mukana toimitettua alkuperäistä kaapelia.

