KB-9140L USB PODSVÍCENÁ KLÁVESNICE
UŽIVATELSKÝ PŘÍRUČKA
Prohlášení
Gembird Electronics nenese žádnou zodpovědnost za případné chyby nebo nepřesnosti v této
příručce, zároveň si tímto vyhrazuje právo na změnu specifikací hardwaru a softwaru obsažených
v této příručce.
Gembird Electronics neposkytuje žádné záruky na případné závady zapříčiněné daty, která byla
poškozena nebo ztracena v důsledku chybného používání nebo závady produktu, softwaru, osobních
počítačů nebo přídavných zařízení.
Bez předchozího písemného schválení Gembird Electronics nesmí být žádná část této příručky
jakýmkoliv způsobem kopírována, šířena nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v jakékoliv formě.
Základní vlastnosti:
-Podsvícení umožňuje práci v noci
- 33 Multimediálních zkratkových kláves pro prohlížení WEBu, multimediální přehrávač, poznámky, email, hlasitost atd.
Specifikace:
-33 Multimediálních zkratkových kláves
-Rozměry klávesnice 407*170*22 mm
-Maximální zatížení: 45 ± 6 g
- Provozní teplota: 0 až +50 °C
-Provozní vlhkost: 20 % - 90 % RH
- Životnost: 10 000 000 úderů
-Spotřeba: 0,5 W max
Instalace klávesnice
1. Vypněte počítač
2. Zastrčte prosím obdélníkový USB konektor do obdélníkového USB portu vašeho počítače
3. Znovu zapněte počítač
Instalace softwaru
Ovládací software (driver) se nainstaluje automaticky, pokud máte ve vašem počítači povolenu volbu
auto-spuštění, v opačném případě můžete ručně spustit instalaci pomocí dvojitého kliknutí na soubor
setup.exe na CD.
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Podsvícení
Za účelem zapnutí podsvícení stiskněte klávesu Scroll Lock na vaší klávesnici. Pro vypnutí stiskněte
klávesu Scroll Lock znovu.
Přehled kláves a zkratkových kláves
(viz str. 5)
Posuvné kolečko

Zesílení/zeslabení

Indikátory

Multimediální zkratkové klávesy

Tato multimediální klávesnice má 33 zkratkových kláves a jedno posuvné kolečko (viz str. 6 a str.7 )
Vypnutí PC

Přehrávání/pauza

Spánek

Stop

Probuzení

Předchozí úsek

Můj počítač

Následující úsek

Kalkulátor

Multimediální přehrávač

E-mail

Ztišit

MS Word
MS Excel
Minimalizovat

Zesílit/zeslabit

Maximalizovat
Zavřít
Okno
Zamknout
Funkce
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Nová složka

Stop

Vyříznout

Oblíbené

Vložit

Obnovit

Kopírovat

Hledat

Posuvné kolečko

Zpátky
Vpřed
Internetový prohlížeč

Jako dodatečnou funkci má klávesnice symbol „Euro €“, který lze zadat pomocí stisknutí
multimediální tlačítka F + Num Lock současně.
Klávesy F1…F12 mají dodatečné funkce (vytištěné na spodní straně kláves), které mohou být
užitečné s e softwarem Kancelář (jako je MS Word nebo MS Excel atd.). Tyto dodatečné funkce jsou
dostupné v F-módu, když je zapojen F-indikátor ( v horním pravém rohu klávesnice) . Pro aktivaci Fmódu stačí jednou stisknout klávesu F.
Software klávesnice pro kancelář

1. Vložte CD se softwarem do PC CD-ROM mechaniky.
2. Pokud z jakéhokoliv důvodu nepracuje automatické nastavení, otevřete CD-ROM
mechaniku v okně „Můj počítač“ a spusťte SETUP.EXE z CD.
3. Řiďte se instrukcemi instalačního softwaru.
Dvakrát klikněte na ikonu klávesnice v systémové liště.
V okně (viz str. 10) jsou vypsány všechny programovatelné tlačítka pro kancelář. Každá funkce
může být změněna volbou programovatelného tlačítka a stisknutím tlačítka „Změnit“ v tomto
okně.
Defaultní nastavení všech programovatelných tlačítek může být nahráno pomocí stisku
tlačítka „Nahrání defaultního nastavení“.

ZMĚNA ÚDAJŮ VYHRAZENA
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