KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA NUMERYCZNA
AK86A

Instrukcja obsługi:
- Wypakuj klawiaturę z opakowania i zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi.
- Zdejmij klapkę na odwrocie klawiatury i umieść w gnieździe jedną baterię AAA pamiętając o
odpowiedniej polaryzacji (+ -)
- Po włożeniu baterii zaświeci się zielona dioda statusu na froncie klawiatury.
- Następnie podłącz adapter USB (znajdujący się pod klapką baterii) do portu USB typu A w
komputerze.
- Klawiatura jest urządzeniem Plug & Play i sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie. Po
około kilku minutach klawiatura jest gotowa do użycia.

Środki ostrożności:

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Informacje ogólne:
Bezprzewodowa klawiatura numeryczna USB. Doskonałe uzupełnienie niepełnych klawiatur
tabletowych oraz laptopowych o dodatkową klawiaturę numeryczną. Narzędzie niezwykle proste w
użyciu, nie wymagające dodatkowej konfiguracji. Wystarczy podłączyć adapter USB do dowolnego
portu USB komputera, aby połączyć się z klawiaturą poprzez protokół Bluetooth. Duże i wygodne
klawisze z miękkim skokiem gwarantują szybką i wygodną pracę.
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•

Pełna, bezprzewodowa klawiatura numeryczna!
Wykorzystuje protokół Bluetooth do szybkiego i wygodnego połączenia z urządzeniem.
Wystarczy podłączyć adapter USB do portu USB typu A aby rozpocząć korzystanie z
klawiatury.
Wyposażona w łącznie 18 przycisków numerycznych i funkcyjnych.
Klawiatura, oprócz standardowych klawiszy klawiatury numerycznej posiada również
klawisze Backspace oraz Enter.
Duże, wygodne klawisze ułatwiają pracę na komputerze, nawet w warunkach biurowych.
Miękki skok przycisków nie męczy nadmiernie rąk podczas jej użytkowania.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
Zasilanie: 1x bateria AAA
Typ połączenia: Bluetooth 2,4 GHz (adapter USB)
Zasięg pracy: do 15 m
Ilość klawiszy: 18
Dioda sygnalizacyjna LED
Wysokość: 14 cm
Szerokość: 8,5 cm
Grubość: 2 cm
Kolor: czarny
Kompatybilność: Windows 7 / 8.1 / 10 / MAC iOS / Android

•
•
•

Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
Nie narażać urządzenia na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, silny mróz).
Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą
skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!

