PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KLAWIATURY DO TABLETU
MODEL AB-97, AB-98, AB-99, AB-100, AB-101
Klawiatura kompatybilna z Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7/8 oraz Android

INSTALACJA:
Wyłącz komputer. Podłącz kabel USB klawiatury (micro lub mini, w zależności od portu
w tablecie) do portu USB tabletu. System automatycznie wykryje podłączoną klawiaturę
i zainstaluje sterowniki. Klawiatura jest gotowa do użycia w momencie pojawienia się
komunikatu na ekranie: „Urządzenie USB zostało zainstalowane i jest gotowe do użycia”.
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W celu włączenia/wyłączenia klawiatury numerycznej należy wcisnąć przycisk
Num Lock
Klawisz Zzz – klawisz skrótu funkcji START aktywny tylko w systemach Widnows

3 Diody:
Dioda pierwsza od lewej: sygnalizacja włączenia/wyłączania klawiatury numerycznej
Dioda środkowa: sygnalizacja włączenia/wyłączania klawisza CAPS LOCK
Dioda pierwsza od prawej: sygnalizacja włączenia/wyłączania klawisza SCROLL LOCK –
w tym celu należy wcisnąć jednocześnie klawisz Fn + F10
Polskie znaki:
W systemach operacyjnych Android
aby uzyskać polskie znaki najczęściej należy przytrzymać np.: klawisz „a” w celu uzyskania
„ą”.
W systemach operacyjnych Windows
w celu uzyskania polskich znaków najczęściej należy użyć kombinacji : ctrl+alt+ wskazana
litera np. „a”. Uwaga. Może się zdarzyć, że dana kombinacja klawiszy już wcześniej miała
przypisany inny skrót i polski znak się nie pojawia. W takim wypadku należy najpierw usunąć
domyślne przywołanie.
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Ostrzeżenie! Mimo dołożenia wszelkich starań, zawsze istnieje ryzyko
wypadnięcia urządzenia mobilnego z etui. Prosimy o ostrożność.
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POLSKA CZCIONKA
W niektórych wypadkach w systemach Android klawiatura może nie zadziałać z polskimi
znakami, ale nie jest to wina produktu a systemu jaki jest zainstalowany na urządzeniu.
Sama klawiatura kombinację Alt+znaki rozpoznaje poprawnie, o ile Android zawiera
odpowiednio spreparowane pliki z mapą klawiatury.
W takim wypadku proponujemy pobrać ze Sklepu Play aplikację External Keyboard
Helper (wystarczy wersja Demo). Po aktywowaniu programu jako domyślnej metody
wprowadzania tekstu i włączeniu ustawień aplikacji, w łatwy sposób skonfigurujemy
klawiaturę, zaś polskie znaki będą do dyspozycji od razu po instalacji. Można również
mapować przyciski, co jest bardzo wskazane dla klawiatur 7” i 8”, które posiadają tylko lewy
ALT (mapujemy wtedy lewy ALT jako prawy).
Poniżej przykładowy sposób instalacji programu External Keyboard Helper na tablecie
(kroki 1-11 dla klawiatur bez prawego ALT AB-97, AB-100, AB-101, kroki 1-6 dla
klawiatur z prawym ALT AB-99, AB-100)
1. Wejdź na Google Play/Sklep Play
2. Wyszukaj External Keyboard Helper
3. Zainstaluj program zgodnie z komunikatami
4. Wejdź w ustawienia tabletu, zakładka język i klawiatura
5. Zaznacz External Keyboard Helper Demo
6. Ustaw go jako DOMYŚLNY w zakładce KLAWIATURA I WPROWADZANIE TEKSTU
(kliknij DOMYŚLNA i wybierz External Keyboard Helper Demo
7. Wejdź do menu głównego i uruchom aplikacje External Keyboard Helper
8. Przejdź do opcji zaawansowane, wybierz zakładkę Dostosowanie mapowanej klawiatury
9. Wciśnij Custom 2
10. Znajdź ikonę Right ALT modifier
11. Naciśnij ikonę CHANGE a następnie klawisz lewy ALT (na klawiaturze fizycznej) oraz
SAVE (numer w okienku powinien się zmienić ze 188 na 56)

UWAGA! Tego produktu nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi.
Nabywca jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego urządzenia
do miejsca zbiórki w celu utylizacji. Zbieranie i utylizacja urządzeń
elektronicznych ma na celu ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.
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KARTA GWARANCYJNA | WARRANTY CARD
Na produkty ART obowiązuje 24 miesięczna gwarancja producenta.
ART applies to products 24 months warranty.
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