
Používateľská príručka 
HB030B 

Vypínač Tlačidlo pripojenia Bluetooth 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ďakujeme, že používate dodanú klávesnicu, pred použitím tohto produktu si pozorne 

prečítajte túto príručku. 

■ Zobrazenie produktu 

Bluetooth s dohodou HID môže byť vstupným zariadením pre iOS, Android, Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ Vlastnosti klávesnice 
1. Podpora pripojenia HID Bluetooth 

2.Podpora Android, iOS, Windows. 

3. Umožňuje kreslenie čiar na povrchovom puzdre. 

4. Ľahká prenosná 

5. Adoptuje Broadcom Bluetooth čip, stabilné a rýchle pripojenie. 

6. Adoptuje štruktúru otvorených nožníc, pohodlná pri použití. 

 

Pokyny pre tlačidlá/kontrolky 

Vypínač: Posuvný prepínač ON alebo OFF na ovládanie zapínania alebo vypínania 
napájania zariadenia. 

Tlačidlo pripojenia Bluetooth: Vypínač je už v polohe zapnuté, stlačte tlačidlo 
[pripojiť], klávesnica je teraz pripravená na pripojenie k vášmu zariadeniu. 

Kontrolka napájania: posuňte tlačidlo napájania do polohy zapnuté. Červené 
stavové svetlo sa rozsvieti na štyri sekundy a potom sa vypne, aby sa šetrila 
energia. Vaša klávesnica je už na stálo zapnutá 

Kontrolka nabíjania: bliká, keď sa na nabíjanie používa napájací kábel USB. 

Kontrolka pripojenia Bluetooth: Stlačte tlačidlo [pripojiť], kontrolka [Bluetooth] bude 

blikať na modro, stavová kontrolka zostane svietiť, kým sa klávesnica nepripojí k 

vášmu zariadeniu. 

Indikátor veľkých písmen: bliká, keď je klávesnica v stave zadávania veľkých 

písmen. 

 

 
■ Bluetooth párovanie klávesnice 

Krok 1: Zapnite klávesnicu, indikátor stavu bliká 5 sekúnd a potom zhasne. 

Krok 2: Stlačte tlačidlo „pripojiť“, indikátor Bluetooth začne blikať. 

Krok 3: Otvorte Bluetooth a hľadajte klávesnicu 

(názov bluetooth: Bluetooth keyboard/klávesnica) automaticky alebo manuálne, 

kliknite na pripojenie. 

Krok 4: Pripojenie úspešné, indikátor Bluetooth zhasne. 

Poznámka: 

Pri iných zariadeniach Bluetooth, ktoré je možné aktivovať, si pred pripojením pozorne overte 

štandard a kompatibilitu Bluetooth. 

 

 

■ Funkčné klávesy 
 

iOS Android Windows 
Funkcia Windows 

(tablet PC) 

 
Domov Domov ESC 

Webový 
prehliadač 

 
Virtuálna 
klávesnica 

Virtuálna 
klávesnica 

F1 N/A 

 
Vybrať všetko Vybrať všetko F2 Vybrať všetko 

 
Kopírovať Kopírovať F3 Kopírovať 

 
Prilepiť Prilepiť F4 Prilepiť 

 
N/A Email F5 Email 

 
Vyhľadávanie Vyhľadávanie F6 Vyhľadávanie 

 

Jazyk 
výmena 

Jazyk 
výmena 

F7 
Jazyk 

výmena 

Indikátor veľkých písmen 

Indikátor párovania 
Kontrolka napájania 
Indikátor nabíjania nízkeho napätia 

 



 

■ Funkčné klávesy 

 iOS Android Windows 
Funkcia Windows 

(tablet PC) 

◄◄ 
Predchádzajúca 
skladba 

Predchádzajúca 
skladba 

F8 
Predchádzajúca 
skladba 

 Prehrať/pozastaviť Prehrať/pozastaviť F9 Prehrať/pozastaviť 

►► Ďalšia skladba Ďalšia skladba F10 Ďalšia skladba 

 Znížiť hlasitosť Znížiť hlasitosť F11 Znížiť hlasitosť 

 Zvýšiť hlasitosť Zvýšiť hlasitosť F12 Zvýšiť hlasitosť 

 
Strana hore Strana hore N/A Strana hore 

 
Strana dole Strana dole N/A Strana dole 

 
Začiatok riadku Začiatok riadku N/A Začiatok riadku 

 
Koniec riadku Koniec riadku N/A Koniec riadku 

 

■ Podsvietenie vodiacej lišty klávesnice 

1) Prvým stlačením tlačidla zapnete podsvietenie. 
Druhým stlačením sa zvýši jas. 
Tretím stlačením sa podsvietenie vypne. (jednofarebné podsvietenie) 

2)  pre zmenu farieb podsvietenia. (3-farebné podsvietenie) 
3) Keď má batéria menej ako 20 %, podsvietenie sa vypne. 
 
 
 

■ Špecifikácia klávesnice 

Verzia Bluetooth Bluetooth 3.0 

Efektívny prevádzkový rozsah do 10m 

Modulačný systém GFSK 

Prevádzkové napätie 3.0-4.2V 

Prevádzkový prúd <2.5mA 

čas pohotovostného režimu >120 dní 

Doba nabíjania <4 hodiny 

Kapacita lítiovej batérie 800mAh 

Pohotovostný prevádzkový čas 5 hodín (s podsvietením) 

Životnosť lítiovej batérie 3 roky 

Podporované systémy iOS, Android, Windows 

Rozmer klávesnice 247.5x150x5mm 

 
 
■ Režim úspory energie 
Klávesnica prejde do režimu spánku po 30 minútach nečinnosti. Ak ju chcete aktivovať, 

stlačte ľubovoľné tlačidlo a počkajte 3 sekundy. Klávesnica bude v prevádzke. 

■ Poznámka 
1. Pri iných zariadeniach Bluetooth, ktoré je možné aktivovať, si pred pripojením pozorne 

overte štandard a kompatibilitu Bluetooth. 

2. Ak kontrolka napájania bliká , nabite klávesnicu, aby ste predĺžili životnosť batérie. 

3. Aby ste predĺžili životnosť batérií, odporúčame nabíjať, keď na klávesnici bliká indikátor 

slabej energie. 

 

 

■ Úsporný energetický modul 
Dizajn klávesnice šetriaci energiu: keď sa jej nikto nedotkne, bude v režime spánku, ale po 

stlačení ľubovoľného tlačidla bude v prevádzke. 

■ Nabíjanie 
Keď je batéria takmer vybitá a indikátor napájania bude blikať, je čas na jej nabitie. 

Krok 1: Pripojte port B USB kábla k portu nabíjania klávesnice. 

Krok 2: Pripojte port A k napájaciemu portu alebo elektrickému portu USB. 

Krok 3: Pri nabíjaní bude červené svetlo svietiť až do konca nabíjania. 

■ Tip 

1 .Ak chcete, zachovať dlhú životnosť batérie, mala by sa nabíjať, keď sa rozsvieti indikátor 

nízkej spotreby. 

2. Ak používate klávesnicu a súčasne ju nabíjate, použite prosím originálny USB kábel, ak 

sa na nabíjanie klávesnice používa iný USB kábel, môže dôjsť pri práci k poruche. 
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