Návod na Brydge klávesnici
Vážený uživateli,
děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání Bridge klávesnice,
přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku řádně následující pokyny.
Klávesnici zapnete tlačítkem na pravém boku. Po zapnutí se zapínací tlačítko rozsvítí modrou barvou. Pokud se
tlačítko nerozsvítí, klávesnici nejprve dobijte.
Dobíjení probíhá přes dodávaný microUSB kabel.
Při párování přes Bluetooth tlačítko bliká modře, při dobíjení a nedostatku energie svítí tlačítko červeně.
Klávesnice je kompatibilní s iPadem 2/3/4. V balení najdete dvě sady gumových úchytů. Sada určená pro iPad 2 už je
připevněna na klávesnici. Sada určená pro iPad 3/4 je zřetelně označena samostatně v balení.
Před připevněním iPadu se ujistěte, že máte na klávesnici připevněnou správnou sadu úchytů. Při výměně gumových
úchytů nejprve odstraňte z kovových závěsů původní úchyty a to včetně lepících štítků. Teprve poté umístěte na
kovové závěsy druhou sadu gumových úchytů. Jejich součástí jsou i nové lepící štítky.
Závěsy na klávesnici jsou tvořeny z eloxovaného hliníku. Tablet do nich stačí jemně zasunout.
Doporučujeme, abyste iPad připojovali ke klávesnici tím způsobem, aby zůstaly přístupné tlačítka pro úpravu
hlasitosti na boku iPadu. V opačném případě nebude správně fungovat současné uspávání tabletu a klávesnice.
Klávesnice drží iPad přiměřenou silou. Nedoporučujeme se zařízením zbytečně třást nebo držet klávesnici ve vzduchu
s připevněným iPadem směřujícím k zemi. Za poškození iPadu v tomto případě neneseme žádnou zodpovědnost.
Párování klávesnice provedete následujícím způsobem: zapněte klávesnici posuvným tlačítkem. Rozsvítí se na
několik sekund modře a následně zhasne. Na iPadu zapněte Bluetooth. Při hledání zařízení stiskněte na klávesnici
současně CTRL+K. Klávesnice se objeví mezi viditelnými zařízeními. Klepněte na ni a na klávesnici zadejte kód, který
se objeví. Potvrďte klávesou enter.
Poznámka: pokud klávesnici nepoužíváte, automaticky přejde do režimu spánku. Znovu se aktivuje po stisku
libovolného tlačítka.
Párování reproduktorů provedete následujícím způsobem: pokud máte verzi klávesnice Brydge s reproduktory
podržte nejprve u zapnuté klávesnice současně CTRL+B. Klávesy držte, dokud neuslyšíte potvrzující zvuk. Poté je
možné reproduktory spárovat s tabletem. Stiskněte krátce na klávesnici CTRL+B, reproduktory se objeví na iPadu
v seznamu spárovatelných zařízení.
Zrušení párování provedete opět krátkým stiskem CTRL+B. Odpojení reproduktorů provedete delším stiskem CTRL+B.
Klávesy držte, dokud neuslyšíte potvrzující zvuk.
Seznam funkčních kláves:
Zobrazení domovské obrazovky; snížení jasu displeje iPadu; zvýšení jasu displeje iPadu; zapnutí/vypnutí softwarové
klávesnice; spuštění slide-show uložených obrázků; spuštění vyhledávání; přepnutí typu klávesnice; spuštění
předchozí skladby v přehrávači; zapnutí/pauza přehrávané skladby; spuštění následující skladby; ztlumení zvuků;
snížení hlasitosti; zvýšení hlasitosti; zamknutí iPadu
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: Společnost Satomar, s.r.o. tímto prohlašuje, že se výrobek shoduje se základními požadavky a
dalším ustanoveními Směrnice 1999/5/ES.
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE: Zboží uvedené na tomto dokladu splňuje zákon o technických požadavcích na výrobky
podle zákona č. 22/97 Sb. § 13 odst. 5. Společnost Satomar, s.r.o. řeší elektroodpad v rámci systému ASEKOL .
Společnost je registrována v kol. systému ASEKOL a ECOBAT.

