INSTRUKCJA OBSŁUGI
KLAWIATURY BLUETOOTH
W ETUI DO TABLETÓW
7", 8", 10.1"

AB-107
AB-108
AB-110

SZYBKA INSTALACJA
Aby sparować etui z tabletem należy:
1) Przełączyć przycisk ON/OFF. Po chwili powinna zaświecić się dioda nad
przyciskiem Power (będzie się ona świecić przez 4 sekundy).
2) Włączyć Bluetooth w urządzeniu, które chcemy podłączyć do klawiatury.
3) Nacisnąć przycisk CONNECT na klawiaturze. Dioda nad Ikonką
migać. Urządzenie jest gotowe do sparowania.

zacznie

4) Na tablecie, który chcemy połączyć, pojawi się kod, który wpisujemy na
klawiaturze i potwierdzamy klawiszem ENTER.

Caps Lock

Przycisk ON/OFF

Bluetooth

Przycisk parowania

Ładowanie

Urządzenie włączone

ŁADOWANIE BATERII
Kiedy stan baterii będzie niski, dioda „Power” zacznie migać. Należy wtedy
podpiąć klawiaturę za pomocą przewodu micro USB. W trakcie ładowania
dioda będzie świeciła na czerwono i zgaśnie, gdy urządzenie będzie już w
pełni naładowane.

UWAGA
Po 15 minutach braku aktywności, klawiatura przechodzi w stan uśpienia.
Wystarczy nacisnąć dowolny przycisk i odczekać 5 sekund, aby móc znowu
z niej korzystać.

OPIS URZĄDZENIA
Regulowane uchwyty
przytrzymujące tablet
Odczepiana klawiatura
Zabezpieczenie ekranu
klawiatury przed zarysowaniami
Rozmiary klawiatur
AB-107 - Tablety 7"
długość: 20 cm
szerokość: 12,6 cm
wysokość: 0,6 cm
AB-108 - Tablety 7.85 - 8"
długość: 20 cm
szerokość: 12,6 cm
wysokość: 0,6 cm
AB-110 - Tablety 10.1"
długość: 24,7 cm
szerokość: 15 cm
wysokość: 0,6 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przybliżony czas pracy do 44 godzin
na baterii
Przybliżony czas ładowania 2 godziny
Wersja Bluetooth

3.0

Zasięg klawiatury

do 10 metrów

Zawartość opakowania

Etui, odczepiana klawiatura, przewód USB

UWAGA
Ten produkt zawiera baterię. Ten symbol oznacza,
że nie można wyrzucać go z odpadami domowymi.
Nabywca jest odpowiedzialny za dostarczenie
zużytego urządzenia do miejsca zbiórki w celu
utylizacji wraz z baterią. Baterii nie należy
samodzielnie usuwać z produktu.

O MARCE ART

ART. to dynamicznie rozwijająca się marka, która oferuje
szeroki asortyment produktów akcesoryjnych IT, RTV,
oświetleniowych i eksploatacyjnych do urządzeń
drukujących. Na polskim rynku istnieje od ponad 10 lat.
Generalnym dystrybutorem marki ART w Polsce jest
ﬁrma Multiofﬁce Sp. z o.o., z Krakowa.
Więcej informacji na temat marki ART i jej oferty
produktowej można znaleźć pod adresem:
www.art-multimedia.pl
Urządzenia ART objęte są 24-miesięczną gwarancją
producenta.

ul. Zawiła 65D
30-390 Kraków
www.multiofﬁce.pl

biuro@multiofﬁce.pl
12 299 97 77
12 299 97 78

