
 

Návod k použití bluetooth klávesnice 

 
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod k použití!  

 

1. Bezpečnost provozu:  
 

 Přesvědčte se, zda přívodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku přístroje. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by 
mohla vzniknout škoda na přístroji.   

 Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše, v blízkosti umývadla nebo jiných nádob obsahujících vodu. Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.  

 Zabraňte pádu nebo ohnutí přístroje.  

 Nikdy nepokládejte přístroj na místo odkud může spadnout do vody nebo jiné tekutiny.  

 Pokud přístroj poškozen nebo přístroj nepracuje správně, nepoužívejte jej. Neopravujte přístroj sami, ale kontaktujte autorizovaný servis.  

 Uchovávejte přístroj z dosahu małych dětí.  

 Veškeré opravy je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis.  

 Výrobce a dodavatel nejsou zodpovědní za škodu způsobenou nevhodným a nesprávným způsobem použití.  

 Přístroj byl vyroben pro domácí použití.  

 

2. Obsluha zařízení: 
 
1. Zapnutí přístroje ON a vypnutí přístroje OFF posuvníkem. Po zapnují se rozsvítí modrá LED. 
2. Pro připojení k tabletu stiskněte na klávesnici tlačítko CONNECT. Začne blikat modrá LED. Zapněte v 
tabletu Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth Keyboard. Proveďte párování. Po spárování bude modrá LED 
svítit. Následně můžete klávesnici používat. 
3. Pokud chcete používat velká písmena stiskněte klávesu CapsLock a rozsvítí se modrá LED CAPS. Pokud 
již nechcete používat tuto funkci, znovu stiskněte klávesu a modrá LED zhasne. 
4. Pokud je v klávesnici slabá baterie, začne blikat červená LED CHARGE. Připojte nabíjecí kabel do příslušní 
zdířky a použijte k nabíjení např. Adapter od tabletu nebo mobilního telefonu 5V. Až dojde k úplnému nabití kbaterie, 
červená LED zhasne. 
5. Klávesnice podporuje české znaky (řídí se nastavením v tabletu), ale tyto znaky nejsou zobrazeny na 
jednotlivých tlačítkách klávesnice. 
 
 
 
 
 

 
3. Údržba:  

Upozornění ! Neponořujte přístroj do vody! Ani nepolévejte vodou. Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojen od napájení. Povrch přístroje 
opatrně otřete jemně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čistící prostředky, mohlo by dojít k poškození.  

 

4. Technické parametry:  
 
Napětí: DC max 3 - 4,2 V, nabíjení max. 5V 
Provozní doba až 100 hodin, Pohotovostní doba až 100 dnů. 
Baterie 200mAh.  
Bluetooth 3.0, Dosah: až 10 m 
Životnost:  až 5 mil úderů 
Provozní teplota -10 až +50°C 

výrobek odpovídá evropským normám   přístroj nepotřebuje zemnění  
 

 výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)  nepoužívat přístroj ve vaně ani ve sprše 


