
Bluetooth- näppäimistö 
 
 

Käyttöohje 
 
 
Tekniset tiedot 
 
1. Bluetooth 3.0 vakioliitäntä 
2. Toimintasäde: jopa 10 m 
3. Modulaatiojärjestelmä: GFSK 
4. Toimintajännite: 3.0 – 4.2 V 
5. Virrankulutus käytössä: < 2.5 mA 
6. Virrankulutus valmiustilassa: < 0.3 mA 
7. Virrankulutus sammutettuna: < 40 mikroampeeria 
8. Latausvirta: > 200 mA 
9. Valmiusaika: > 100 päivää 
10. Lataus-aika: 4-5 tuntia 
11. Akun kapasiteetti: 200 mA 
12. Keskeytymätön toiminta-aika 100 tuntia 
13. Litium-akun toiminta-aika: n. 3 vuotta 
14. Painallusvoima: 80+-10 g 
15. Näppäinten kesto: 5 milj. iskua 
16. Toimintalämpötila: - 10 – 55 C 
 
 
Käytön aloittaminen 
 
1. Näppäimet 
Virta: Liu’uta näppäintä ON tai OFF asentoon käynnistääksesi tai sammuttaaksesi näppäimistö 
 
Yhdistä: Virtanäppäimen alla on yhdistämis-näppäin, jolla näppäimistö muodostaa yhteyden 
tablettiisi 
 
2. Merkkivalot 
Virta: Syttyy kun käynnistät näppäimistön, ja se palaa n. 4 sekuntia, kunnes sammuu 
 
Bluetooth-yhteys: Kun painat yhdistä- painiketta, valo  alkaa vilkkua. Valo palaa, kunnes laite ja 
näppäimistö on yhdistetty. 
 
Caps-Lock: Merkkivalo palaa, kun  isot kirjaimet eli Caps-Lock on päällä. 
 
Lataus: Merkkivalo palaa, kun näppäimistö latautuu ja on yhdistetty USB:n kautta. 
 
 
Pikanäppäimet 
 



iOS kotinäppäin iOS vähennä näytön kirkkautta  iOS lisää näytön kirkkautta 
 
Etsi   Näyttökuva     iOS näytöllä näkyvä näppäimistö 
 
Kieli   Edellinen kappale    Toista/Keskeytä 
Seuraava kappale Vaimenna     Vähennä äänenvoimakkuutta 
 
Lisää äänenvoimakk. IOS insert/päällekirjoitus   Näyttö lukittu 
 
iOS liitä  iOS vaihda kieltä    iOS valitse kaikki 
 
Accessibility-näppäin iOS Kopioi     Android lisää kirkkautta 
 
Android vähennä kirkkautta Android Asetus-näppäin  Android Näyttö-näppäimistö 
 
Android Koti-näppäin  Android Vaimenna ääni  Android vähennä äänenvoimakk. 
 
Android sähköposti  Android Valikko   Android lisää äänenvoimakkuutta 
 
Android Palaa- näppäin Kopioi     Liitä 
 
 
Huomioitavaa 
 
1. Jotta laitteen akku olisi mahdollisimman pitkäikäinen, suosittelemme, että sammutat 
näppäimistön, jos et käytä sitä. 
 
2. Suosittelemme, että lataat näppäimistön vasta, kun virran merkkivalo alkaa vilkkua, jolloin on 
aika ladata laite. Lataa näppäimistöä vahintään kahden tunnin ajan. 
 
 
Energiaa säästävä lepotila 
 
Näppäimistö menee lepotilaan, kun se on käyttämättömänä 15 minuuttia, ja virran merkkivalo 
sammuu. Jatkaaksesi näppäimistön käyttöä paina mitä tahansa näppäintä ja odota 3 sekuntia. 
 
 
Vianetsintä 
 
1. Varmista, että näppäimistö on kytketty päälle (virran merkkivalo palaa) 
2. Varmista, että olet näppäimistön toimintasäteen alueella (<10 m) 
3. Varmista, että näppäimistön akku on ladattu 
4. Katso, että tablettisi Bluetooth-yhteys on päällä 
5. Paina Yhdistä-  näppäintä, tarkista yhteyden tila 
6. Varmista, onko toinen näppäimistö käytössä jo tabletissasi 
 
 
Puhdistaminen 
 



Puhdista näppäimistö vedellä, alkoholipitoisella desinfiointi/puhdistusaineella. 
 
 
Lataaminen 
 
Kun akku on vähissä, virtavalo alkaa vilkkua ja näppäimistö on ladattava. 
 
1. Yhdistä B-pää USB-johdosta näppäimistöön. 
2. Yhdistä A-pää johdosta tietokoneen USB-liitäntään tai seinälaturiin 
3. Latauksen alettua Lataus-merkkivalo palaa, kunnes akku on täynnä, jolloin valo automaattisesti 
sammuu 
 
 
Bluetooth näppäimistön yhdistäminen 
 
1. Kytke näppäimistö päälle Virta-näppäimestä, valo syttyy n. 4 sekunniksi. Paina näppäimistön 
Yhdistä-näppäintä, valon vilkkuessa näppäimistö on valmis laiteparin muodostamiseen tabletin 
kanssa. 
 
2. Avaa tablettisi ja mene laitteesi Asetuksiin. 
 
3. Asetuksista, valitse kohta Bluetooth ja laita Bluetooth-yhteys päälle. 
 
4. Tablettisi etsii automaattisesti Bluetooth-laitteita, laitteiden joukosta etsi Wireless 
keyboard/Langaton näppäimistö ja klikkaa sitä. 
 
5. Näytölle imestyy yhteyden muodostamiseen tarvittava koodi, paina Enter. 
 
6. Yhteyden muodostamisen jälkeen Bluetooth-valikossa näppäimistön tilan tulisi olla 
Paired/Yhdistetty. 


