BLUETOOTH -TANGENTORD & FOLIOFODRAL
BRUKSANVISNING

PRODUKTSPECIFIKATIONER
1. Bluetooth-gränssnitt 3.0
2. Driftavstånd upp till 10m
3. Modulationssystem GFSK
4. Driftspänning: 3.0 - 4.2V
5. Driftström: < 2.5mA
6. Standby-ström: < 0.3mA
7. Viloläges-ström: < 40uA
8. Laddningsström: > 200mA
9. Standby-tid: > 100 dagar
10. Laddningstid: 4-5 timmar
11. Batterikapacitet: 200mA
12. Aktiv arbetstid: 100 timmar
13. Litiumbatteri livslängd: 3 år
14. Tangentstyrka: 80+/-10g
15. Tangent-livslängd: 5 miljoner slag
16. Drifttemperatur: -10 -/+ 55C
KOM IGÅNG
1. Knapp
Strömbrytare: skjut knappen åt höger eller vänster för att slå tangentbordet PÅ
eller AV

Anslutningsknapp: tryck när du är redo att ansluta till din surfplatta

2. Indikatorer

Strömindikator: lampan kommer att lysa i ungefär 4 sekunder och sedan släckas.
Bluetooth-anslutningsindikator: När du trycker på anslutningsknappen kommer lampan
börja blinka.
Detta betyder att tangentbordet är redo att anslutas till surfplattan.

CAPS-indikator: tänds när du använder stora bokstäver, släcks när du använder små
bokstäver.
Laddnings-indikator: tänds under laddningsprocessen.

VARNING
* Vi rekommenderar att stänga av tangentbordet när det inte används under en längre
tidsperiod.
* Vi rekommenderar att ladda tangentbordet endast när strömindikatorn börjar blinka. Idealisk
laddningstid: två timmar, minst.
ENERGISPAR: VILOLÄGE
Tangentbordet går in i viloläge efter att ha varit inaktivt i 15 minuter och strömindikatorn släcks.
Tryck på valfri tangent och vänta i 3 sekunder för att aktivera tangentbordet igen.
FELSÖKNING
1.
2.
3.
4.
5.

Se till att du slår på tangentbordet korrekt (strömindikatorn ska lysa)
Kontrollera att tangentbordet är inom arbetsavstånd (10 meter)
Kontrollera att batteriet är laddat
Kontrollera att Bluetooth på din surfplatta är PÅ och korrekt ansluten
Tryck på knappen “Connect”, kontrollera Bluetooth-status

RENGÖRING
Du kan rengöra tangentbordet med vatten, alkohol, eller alkoholbaserat desinfektionsmedel

LADDNING
När batteriet är lågt kommer strömindikatorn att börja blinka - det betyder att det är dags att
ladda ditt tangentbord.
1. Anslut USB-kabeln till tangentbordet
2. Anslut kabeln till nätadaptern eller ett PC USB-gränssnitt
3. Laddningsindikatorn tänds under laddningsprocessen. När batteriet är fulladdat slocknar
indikatorn.
HUR DU ANSLUTER
1. Sätt strömbrytaren på “ON”, strömindikatorn kommer att blinka i 4 sekunder.
2. Tryck på knappen Connect och Bluetooth-indikatorn kommer att lysa när den är redo att
ansluta.
3. Aktivera Bluetooth i inställningarna på din surfplatta. Om PIN-kod begärs, försök med
1914 och tryck Enter.

