Obrazová dokumentace je zahrnuta v anglickém návodu.
Instalace hardvéru:
Připojte USB klávesnici k Vašemu počítači prostřednictvím USB portu. (Pokud připojujete
toto zařízení k Vašemu počítači poprvé, počkejte 5-10 sekund, než systém počítače automaticky nainstaluje nově nalezený hardvér.)
Nastavení IP telefonu:
Přepněte přepínač do polohy IP (Svítí zelené světélko):
Pro používání telefonu přepněte přepínač do polohy IP.
Přepněte přepínač do polohy SPK (Svítí červené světélko):
Volejte, a nebo si užívejte digitální hudby prostřednictvím nastavení zásuvky
sluchátek/mikrofonu.
IP telefon: Jeho pomocí, lze telefonování přes internet provádět stejně jednoduše, jako je
běžné telefonování. Jen zvednete sluchátko a hovoříte.
Poznámka: Přepněte přepínač do polohy IP, pokud používáte IP telefon
Vyzvánění IP-hovoru: Při příchozím internetovém hovoru bude Vaše klávesnice zvonit, a
tak nikdy nezmeškáte žádný hovor.
Přepínač mikrofonu: Mikrofon ve sluchátku je aktivní, pokud je sluchátko zvednuté.
Položením sluchátka na své místo a správným stlačením přepínače mikrofonu, přepne se
mikrofon do zdířky na levé straně. Tento mikrofon nemůže být používán zároveň s mikrofonem sluchátka.
Poznámka: Přepněte přepínač do polohy SPK, pokud užíváte volání nebo digitální hudbu
prostřednictvím nastavení zásuvek sluchátek/mikrofonu. (Svítí červené světélko).
Vestavěný vstup pro prodloužení mikrofonu
Je vestavěn k výhodě uživateli na levé straně klávesnice.
Vestavěná zvuková karta
Užitím C-Media digitální zvukové karty a nahrazením normální zvukové karty AC97,
dosáhnete nejvyšší kvality digitálního přenosu hlasu.
JAK SE UBRÁNIT HLUKU?
Ujistěte se že počítačový mikrofon a audio zařízení pracují spolehlivě.
Pomocí Záznamu zvuku lze zkontrolovat počítačový mikrofon.
1. Klikněte na Start-Příslušenství-Zábava-Záznam zvuku.
2. Dvoj-klikem na ikonku Hlasitosti v liště se zobrazí okno nastavení hlasitostí. Udržujte
hlasitost mezi 4 a7 tak, aby jste se vyvarovali hluku.
3. Přehrajte píseň a ujistíte se tak, že audio zařízení pracuje správně.
K předejití hluku a ujištění se, že posloucháte čistou hudbu , ujistěte se, že máte Vaše
sluchátka-zařízení připojena do portu sluchátek a mikrofonu na levé straně klávesnice.
Také je třeba nastavit audio nastavení následovně:
1. Vyberte ikonku Hlasitosti v liště a klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte “Upravit
nastavení zvuku”.

2. Zvolte záložku “Zvuky” a na ní klikněte v sekci “Záznamu zvuku“ na tlačítko ”Hlasitost”.
3. Z nabídky “Možnosti“ vyberte “Upřesňující nastavení mikrofonu“. V otevřeném okně nesmí být zaškrtnuta položka “AGC“.
Jak vytočit a přijmout internetový hovor pomocí této klávesnice?
Tato klávesnice je určena pro telefonování přes internet pomocí programů jako jsou např.:
MSNTM ,AOLTM,YahooTM, a SkypeTM.
Například takto lze pro tento účel nastavit programu SkypeTM fungující pod systémem
Windows XP Professional:
Nastavení klávesnice pod programem SkypeTM:
1. Spusťte SkypeTM.
2. Zvolte v menu “Nástroje” možnost “Nastavení”.
3. Zvolte “Zvuková zařízení”.
4. Proveďte následující změny:Vyberte v následných roletkách položku “C-Media USB
Sound Device”:
Audio vstup:
Audio výstup:
Zvonění:
5. Klikněte na “Uložit”.
6. Nyní lze uskutečnit na Skype účty nebo na jiné telefony volání pomocí Skype.
7. Příchozího hovoru je ohlašován zvoněním klávesnice. Hovor přijmete zvednutím
sluchátka a přepnutím přepínače do polohy IP.
TECHNICKÁ PODPORA
Pro technickou podporu navštivte prosím naše stránky http://support.a4tech.com, nebo nám
napište email na adresu support@a4tech.com.

