Návod k použití a instalaci klávesnice KME-Kx-7201
Hardwarová instalace:
• Při vypnutém PC připojte do konektoru na zadním panelu počítačové skříně klávesnici.
• Vložte baterie do klávesnice
• Připojte PC k elektrické síti a apusťte
• Stiskněte tlačítko na zadní straně klávesnice
• Nyní stiskněte tlačítko na přijímači
• Stiskněte tlačítko Num Lock.Pokud se nerozsvítí num lock indikátor, zopakujte předchozí
dva kroky

Softwarová instalace:
• Vložte instalační CD a spusťte jej. Pokračujte podle instrukcí instalačního programu.
Popis multimediálních kláves :
Internet key zone
Zpět (BACK)
Vpřed (FORWARD)
Zastavení (STOP)
Obnovení (REFRESH)
Hledání (SEARCH)
Oblíbené (FAVORITES)
Domů (WEB/HOME)
Pošta (MAIL)

- návrat k předcházející stránce
- posun na následující stránku
- zastavení probíhajícího přenosu
- znovunačtení stávající stránky
- hledání v textu
- otevře okno s oblíbenými položkami
- návrat na domácí stránku
- spustí poštovního klienta

Multimedia key zone
Ztlumení (MUTE)
Vysunutí CD (EJECT)
Předcházející (PRE-TRACK)
+ Volume
- Volume
Další (NEXT-TRACK)
Stop
Play/pause

- ztlumení zvuku
- vysune CD z mechaniky
- přehrání předcházející skladby
- zesílení hlasitosti
- zeslabení hlasitosti
- přehrání následující skladby
- zastaví přehrávání
- spustí nebo pozastaví přehrávání

Office and application key zone
Word
Excel
Power Point
Calendar
Tento počítač (My computer)
Kalkulačka (CALCULATOR)
SLEEP
POWER

- spustí aplikaci Microsoft Word
- spustí aplikaci Microsoft Excel
- spustí aplikaci Microsoft Powerpoint
- spustí kalendář v aplikaci Microsoft Outlook
- spustí ikonu „Tento počítač“
- spustí kalkulačku
- na počítačích s power managmentem vyvolá přechod
PC do režimu spánku
- na počítačích s power managmentem vyvolá vypnutí
PC

Clipboard key zone
Office lock key
Log off
Close
Rotate
Mark
Cut
Paste
Copy
Navigation wheel
Office key zone
Help
New
Open
Save
Replace
Spell
Undo
Redo
Reply
Replay all
Forward
Send
Print
Euro sign

- zapíná (LED svítí) nebo vypíná funkci kláves office key
Zone
- otevře dialogové okno odhlášení z windows
- zavře aktivní okno
- přepne na předchozí aktivní okno
- ve spojení s šipkami vpravo/vlevo označí text
- vyjme označený text nebo obrázek a vloží jej do schránky
- vloží obsah ze schránky
- zkopíruje označený text nebo obrázek a vloží jej do
Schránky
- scrollovací kolečko pro pohyb nahor a dolů v
Dokumentech
- otevře soubor s nápovědou pro aktivní okno (pokud je k
dispozici)
- otevře nový dokument v programech, které tuto funkci
podporují
- otevře dokument v programech, které tuto funkci
Podporují
- uloží soubor v aktivním okně
- otevře okno vyhledání a nahrazení textu
- spustí kontrolu pravopisu v programech, které tuto
funkci podporují
- zruší předchozí akci
- navrátí zpět zrušenou akci
- odpovědet (funkce e-mailových klientů)
- odpovědet všem (funkce e-mailových klientů)
- předat dál (funkce e-mailových klientů)
- odeslat (funkce e-mailových klientů)
- vytiskne dokument v aktivním okně
- napíše znak Eura

Systémové požadavky :
Windows 95,98,2000/XP
V případě, že se Vám nepodařilo úspěšně instalovat klávesnici, vyhledejte odborný servis
nebo kontaktujte prodejce zařízení.

