BLUETOOTH-NÄPPÄIMISTÖ & SUOJAKOTELO
KÄYTTÖOHJE

TUOTETIEDOT
1. Bluetooth-versio 3.0
2. Toimintaetäisyys jopa 10 m
3. Modulaatiojärjestelmä GFSK
4. Käyttöjännite: 3,0 - 4,2 V
5. Virrankulutus käytössä: <2.5mA
6. Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 mA
7. Virrankulutus sammutettuna: <40uA
8. Latausvirta: > 200 mA
9. Valmiusaika: > 100 päivää
10. Latausaika: 4-5 tuntia
11. Akun kapasiteetti: 200 mA
12. Aktiivinen toiminta-aika: 100 tuntia
13. Litiumakun kesto: 3 vuotta
14. Näppäinlujuus: 80 +/- 10 g
15. Näppäimen kesto: 5 miljoonaa iskua
16. Käyttölämpötila: -10 - / + 55C

ALOITTAMINEN
1. Painikkeet
Virtakytkin: liu’uta kytkintä vasemmalle tai oikealle kytkeäksesi näppäimistö päälle tai
pois päältä

Yhdistä painike: paina, kun olet valmis muodostamaan yhteyden tablet laitteeseesi

2. Näppäimistön merkkivalot
Virran merkkivalo: valo palaa noin 4 sekunnin ajan, ja sitten se sammuu.
Bluetooth-yhteyden osoitin: Paina yhdistä-painiketta ja valo alkaa vilkkua.
Tämä tarkoittaa, että näppäimistö on valmis muodostamaan yhteyden tablet-laitteeseesi.
CAPS-ilmaisin: syttyy, kun käytät isoja kirjaimia, sammuu, jos käytät pieniä kirjaimia.
Latausilmaisin: syttyy latauksen aikana.
VAROITUS
* Suosittelemme sammuttamaan näppäimistön, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
* Suosittelemme näppäimistön lataamista vasta, kun virtavalo alkaa vilkkua. Ihanteellinen
latausaika: vähintään kaksi tuntia.

ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN: LEPOTILA
The keyboard will go into sleep mode after being inactive for 15 minutes, and the power
indicator light will go off. Simply press any key and wait for 3 seconds to activate the keyboard
again.

ONGELMATILANTEET
1. Varmista, että käynnistät näppäimistön oikein (virran merkkivalo palaa)
2. Varmista, että näppäimistö on käyttöetäisyydellä (10 metriä)
3. Varmista, että akku on ladattu
4. Varmista, että tablet-laitteesi Bluetooth on päällä ja että se on oikein yhdistetty
5. Paina "Connect" -näppäintä ja tarkista Bluetoothin-tila
PUHDISTAMINEN
Voit puhdistaa näppäimistön vedellä, alkoholilla tai alkoholipohjaisella desinfiointiaineella.

LATAAMINEN

Kun akku on vähissä, virran merkkivalo alkaa vilkkua - se tarkoittaa, että on aika ladata
näppäimistö.
1. Liitä USB-johto näppäimistöön
2. Liitä kaapeli virtalähteeseen tai tietokoneen USB-liitäntään
3. Latauksen merkkivalo syttyy latauksen aikana. Kun akku on täysin ladattu, merkkivalo
sammuu.
KÄYTTÖÖNOTTO
1. Aseta virtakytkimen painike "ON" asentoon, virran merkkivalo vilkkuu 4 sekunnin ajan.
2. Paina Yhdistä- painiketta ja Bluetooth- merkkivalo syttyy, kun se on valmis
muodostamaan yhteyden.
3. Ota Bluetooth käyttöön tablet-laitteesi asetuksissa. Jos laite kysyy PIN-koodia, kokeile
näppäillä 1914 ja paina Enter.

