Beik HB006
Rozkládací Bluetooth klávesnice

Uživatelská příručka
Obsah balení:
1.
2.
3.
4.

Klávesnice
Manuál
USB kabel
Pouzdro

Charakteristiky Bluetooth klávesnice:
Bluetooth modul 3.0
Kompatibilní s OS Android/Windows/iOS, tablety, telefony, atd.
Doporučeno chránit klávesnici ochranným pouzdrem. Pouzdro lze využít i jako stojan.
Přesné skládání a rozkládání s pomocí magnetů.
Vhodná pro přenášení.
Z přední strany je klávesnice tvořena plastem, zadní část je z hliníkové slitiny.
MicroUSB rozhraní pro jednoduché nabíjení.
Vestavěná dobíjecí lithium baterie.
Lehká, tichá.
Úspora energie v režimu spánku.

Vysvětlivky světelných indikátorů
Indikátor zapnutí (po rozložení klávesnice) – zelené světlo bliká.
Indikátor nabíjení – rozsvítí se červené světlo, po úplném nabití zhasne.
Indikátor slabé baterie – rozbliká se červené světlo.
Caps Lock indikátor – zelené světlo svítí (klávesnice musí být spárovaná).
Bluetooth indikátor – blikající modré světlo při čekání na spárování. Po úspěšném spárování
indikátor zhasne.
MicroUSB – svítící červené světlo při nabíjení klávesnice.
Indikátor Bluetooth stavu – modré světlo zabliká po stisknutí FN + C.

Párování Bluetooth klávesnice
1)
Zapněte klávesnici tím, že ji otevřete. Zelené světlo se rozsvítí.
2)
Stiskněte a držte Fn klávesu a současně stiskněte C. Modrá LED dioda začne blikat.
Klávesnice je nyní viditelná v ostatních Bluetooth zařízeních.
3)
Na vašem tabletu/smartphonu vyhledejte Bluetooth zařízení.
4)
Vyberte na tabletu/smartphonu Bluetooth zařízení s názvem „Bluetooth 3.0 keyboard“
5)
Modrá LED přestane blikat – klávesnice je úspěšně spárována.

Vybírání operačního systému
Stiskněte a držte Fn klávesu a stiskněte Android, Win nebo iOS klávesu. Po zvolení daného

operačního systému můžete používat doplňkové ovládací funkce znázorněné v horní řadě kláves
modrou barvou.

Poznámky
1.
2.
3.

Pouze jedno zařízení může být spárováno zároveň.
Po prvním spárování, se zařízení připojí ke klávesnici po jejím otevření
V případě chyby spojení, vymažte záznam párování a opakujte postup výše.
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Nabíjení klávesnice, úspora energie
Pro nabití klávesnice ji připojte do USB portu v počítači nebo USB adaptéru pomocí přiloženého
kabelu. (výstup: 5.0V/500mA)
Klávesnice vstoupí do režimu spánku po 15m neaktivity, probudí se stisknutím jakékoliv klávesy po
3s.

Bezpečnostní upozornění
1)
Nemějte klávesnici blízko ostrých objektů.
2)
Neumisťujte těžké předměty na klávesnici.
3)
Neumísťujte klávesnici do mikrovlnné trouby, ledničky, pračky atd.
4)
Nesnažte se klávesnici ohýbat.
5)
Vyvarujte se kontaktu s oleji, vodou a jakýmikoliv chemickými či organickými tekutinami
Poznámka: při nedodržení výše uvedených doporučení dochází k porušení záruky
Bezpečnostní upozornění: výstupní napětí a proud adaptéru nesmí být větší než 5.0V /500mA, jinak
hrozí trvalé poškození baterie a klávesnice a dochází k porušení záručních podmínek

Čištění
Očistěte klávesnici suchým hadříkem, alkoholem nebo jakýmkoliv čistícím přípravkem obsahující
alkohol.

Řešení problémů
A. Nelze se připojit
1)
Ujistěte se, že klávesnice je zapnutá.
2)
Ujistěte se, že klávesnice je v dosahu signálu (10m max.).
3)
Ujistěte se, že baterie je nabitá (pokud pravá LED bliká červeně, je nutno nabít baterii).
4)
Ujistěte se, že tablet/mobil a klávesnice má zapnutý Bluetooth.
B. Klávesnice se nenabíjí
1)
Ujistěte se, že kabel je správně zapojen do klávesnice a zdroje.
2)
Ujistěte se, že adaptér je zapojen do zásuvky.

Specifikace klávesnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Standardní MicroUSB rozhraní
Operační vzdálenost je 10m
Standby čas: > 218dní
Délka nabíjení: < 2 hodiny
Kapacita lithium baterie: 210 mAh
Nepřerušovaný pracovní čas: 84hodin
Životnost lithium baterie: 3roky
Životnost kláves: 3 mil úhozů
Operační teploty: -10/+55°C

Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území
Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory
po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.
Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení
používání musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou
likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Prohlášení o shodě
Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že klávesnice Beik HB006
je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200 Sb.).
Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.satomar.cz.

