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Obsah balení: 
 

1) Bezdrátová QWERTY klávesnici 
2) USB adaptér přijímač signálu 
3) Li-ion baterii 
4) USB kabel pro dobíjení z USB portu, či adaptéru 

 
 
Bezpečnostní opatření: 
 

Informace v tomto návodu uchovejte pro pozdější použití.  
Zařízení obsahuje lithium-ion dobíjecí baterii. Dbejte na 
správnou polaritu. Baterii dobíjejte pouze uvnitř zařízení. 
Vypněte tento přístroj v letadle, nebo lokalitách, kde je 
provoz radiových zařízení zakázán. Používání 
bezdrátových přístrojů na stejné frekvenci může být 
předmětem interferencí, což ovlivňuje dosah a správné 
funkce tohoto produktu. 

 
Popis produktu: 
 

Bezdrátová QWERTY klávesnice s polohovacím zařízením TouchPad na frekvenci 
2.4GHz. Tato klávesnice je určena pro široké spektrum zařízení jako osobní počítač, 
multimediální centra, herní konzole, zařízení se systémem Android (kompatibilitu 
ověřte v manuálu zařízení ke kterému chcete klávesnici připojit). Klávesnici využijete 
všude tam, kde potřebujete zařízení ovládat vzdáleně – prezentace, domácí zábava 
atd. 

 
 
Funkce auto spánku a buzení 

 
Klávesnice je vybavena funkcí automatického režimu spánku. Po delší době nečinnosti 
přejde automaticky do režimu spánku. Z režimu spánku může uživatel probudit 
jednotku stiskem libovolné klávesy. V případě ztráty komunikace je možné klávesnici 
probudit a opětovně párovat přepnutím přepínačem do polohy ON/OFF a zpět. 

 
 
 
 

 
 

 přehrávač medií 

 emailová schránka 

 ztlumit zvuk 

 levé tlačítko myši  pravé tlačítko myši 

 otevře defaultní prohlížeč 
 internetových stránek 

 složka „můj počítač“ 

 vyhledávání 

tlačítko se symbolem + FN 
nastavení rychlosti pohybu 
kurzoru myši, dva stupně 
rychlosti 

Umožňuje simulovat funkci kolečka 

jako na normální myši. Pojíždějte 
prstem po symbolech na touchpadu. 

Význam symbolů speciálních kláves 
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Spuštění zařízení: 
 

1) Připojte USB přijímač do zařízení, které chcete ovládat. USB přijímač se nachází pod 
krytem baterie v těle klávesnice. 

2) Aktivujte přepínač na boku klávesnice do polohy ON. 
3) Počkejte na instalaci ovladačů na zařízení, které budete ovládat. Instalace může trvat i 

několik minut v závislosti na typu zařízení či operačním systému. Klávesnice využívá 
univerzální ovladače pro myš a klávesnici (není třeba instalovat žádné speciální 
ovladače).  

4) Vyčkejte, až klávesnice naváže spojení s USB přijímačem, tato aktivita je indikována 
rychlým blikáním diody na klávesnici. 

 
 
Vypnutí klávesnice po použití: 
 

Po ukončení práce či zábavy vždy vypněte klávesnici posunutím přepínače do polohy 
OFF. Pokud nebudete klávesnici delší dobu využívat, či přenášet vyjměte USB přijímač 
z portu a vložte jej zpět pod kryt baterie klávesnice.  
 

Touchpad: 
 

Umožňuje simulovat funkci kolečka jako na normální myši. Pro využití této funkce 
přejíždějte po symbolech na plošce touchpadu. Touchpad neumožňuje více dotyků na 
ráz (tzv. multitouch). Touchpad umí rozpoznat „tapnutí“ prstem stejně jako klik na 
tlačítko myši. 

 
Nabíjení: 
 

V případě, že je baterie vybitá, dojde ke snížení vysílacího výkonu a LED dioda se 
symbolem baterie začne blikat. V tuto chvíli je nutné baterii dobít pomocí přiloženého 
kabelu a USB portu. Baterii dobíjejte pouze uvnitř zařízení! Dbejte na správnou 
polaritu/vložení baterie! Během nabíjení je produkt možné používat. Dobíjení je 
indikováno modrou LED kontrolkou. 

Údržba: 

 

Udržujte výrobek mimo dosah vysokých teplot, vlhkosti, prašného prostředí a vody - 
produkt není vodotěsný. Pro čištění používejte pouze suchý hadřík, prachovku nebo 
vysavač. Nesmí přijít do kontaktu s čisticími prostředky ani vodou. Při manipulaci se 
zařízením dbejte bezpečnostních opatření, zejména při dobíjení, nenechávejte zařízení 
o samotě. 

 
Technická specifikace: 
 

Rozměry: 146,8 x 97,5 x 19 mm 
Hmotnost: 119 g 
Dosah signálu: až 10 m (při přímé viditelnosti a bez okolního rušení při plně nabité 
baterii) 
Maximální vysílací výkon: < 5db 
Vybíjecí proud: < 50 mA 
Nabíjecí proud: < 300 mA 
Spotřeba během spánku: < 1mA 
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Kompatibilita:* 
 

Win 2000 / XP / Vista / WindowsCE / 7 / 8 
Linux Debian 3.1 / Redhat 9.0 / Ubuntu 8.10 / Fedora 7.0 
 
*Je velmi pravděpodobné, že díky využití univerzálních ovladačů bude klávesnice 
v 99% podporována. Kompatibilitu však nelze zaručit. Kompatibilita může být také 
narušena zásahem do ovladačů v systému na konkrétním zařízení. 

 
 
Informace k likvidaci výrobku: 
 

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a 
podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám 
poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení 
elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto 
elektrozařízení. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a 
lidské zdraví. 

 
 
 
 
 

Prohlášení o shodě: 

 

Společnost Global World Logistic Ltd, tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se 
základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 17/2003 
Sb., Toto prohlášení je vydáno na základě dokumentů předložených výrobcem.  

 
 


