
 
 

Pouzdro s 360° otočnou klávesnicí pro 
iPad Air® 

 

Průvodce rychlou instalací 
86276 

 

Pokyny k pouzdru s otočnou klávesnicí Bluetooth® pro iPad® Air 

 

① Zapnutí/vypnutí: Přepnutím do polohy ON se klávesnice zapne a 
ukazatel funkce Bluetooth® se rozsvítí. 

② Tlačítko připojení: Stiskem tohoto tlačítka začne blikat ukazatel 
Bluetooth®. 

③ Ukazatel Bluetooth®: Modrý ukazatel indikuje, že je klávesnice 
připravena k připojení. 

④ Ukazatel baterie: Při nabíjení bude LED ukazatel svítit červeně a po 
dokončení nabíjení zhasne. 

⑤ Ukazatel Caps Lock 

 
Nabíjení 

 
 
 



* Před prvním použitím klávesnici plně nabijte. 

* Během nabíjení klávesnici nepoužívejte. Mohlo by dojít k selhání 
funkce. 

 
Klávesové zkratky a funkční klávesy 

 Hlavní obrazovka  Vypnutí zvuku 

 Snížení jasu obrazovky  Snížení hlasitosti 

 Zvýšení jasu obrazovky  Zvýšení hlasitosti 

 Snížení jasu podsvícení  Funkce 

 Zvýšení jasu podsvícení  Připojení 

 Předchozí stopa  Uzamknout obrazovku 

 Přehrát/pozastavit  Vyhledávání 

 Následující stopa  Virtuální klávesnice 

 Příkaz Změnit vstupní jazyk 

 Vybrat vše  Vyjmout 

 Kopírovat  Vložit 

 

Použití dotykového pera 
Zatlačením na konec dotykového pera dojde k jeho vypadnutí. Když pero 
přestanete používat, zasuňte jej zpět do držáku a zatlačte je dovnitř, 
dokud neuslyšíte cvaknutí. 
 
Párování klávesnice 
1. Na zařízení iPad® přejděte do nabídky Settings -> Bluetooth®. Funkci 

zapněte. 

2. Zapněte klávesnici Bluetooth®. 
3. Stiskněte párovací tlačítko Bluetooth® umístěné vedle tlačítka 

zapnutí/vypnutí, párovací ukazatel Bluetooth® zabliká. 
4. Klávesnice se zobrazí v seznamu zařízení na obrazovce iPad®, může 

být zobrazen pod názvem „Bluetooth® 3.0 Keyboard 86276“ a se 
stavem „Not paired“. 

5. Klepněte na něj. Budete vyzváni k zadání 4ciferného čísla na 
klávesnici, poté stiskněte klávesu enter. 

6. Stav této klávesnice na obrazovce zařízení iPad® se změní na 
„Connected“. 

 
Zrušení spárování klávesnice 
1. Vypněte fyzickou klávesnici 
2. Přejděte do nabídky Settings -> Bluetooth®. Klávesnice by měla být 

zobrazena se stavem „Not Connected“ 
3. Klepněte na ikonu „!“ vedle nápisu „Not Connected“ 
4. Klepněte na „Forget This Device“ 

 
Problémy s konektivitou v systému IOS7 
V systémech iOS7.0.4 až 7.0.6 může dojít k chybě funkce Bluetooth®, 
kterou lze napravit pomocí níže uvedených kroků. Tato chyba se týká 
všech uživatelů. V případě, že se objeví, proto použijte následující 
postup. 
 
 



Příznak 
Zařízení iPad® při probuzení nereaguje na fyzickou klávesnici, přestože 
je ikona Bluetooth® v pravém horním rohu obrazovky zařízení iPad® 
zobrazena. Funkce Bluetooth® v nastavení zobrazuje klávesnici se 
stavem „Connected“. 
 

Identifikace softwarové chyby 
1. Jestliže fyzickou klávesnici vypnete tlačítkem, zařízení iPad® stále 

zobrazuje klávesnici jako „Connected“. Jedná se jasně o softwarovou 
chybu zařízení iPad®, protože klávesnice ani není zapnutá. 

2. Klepnete-li navíc na zařízení iPad® na Ignorovat toto zařízení, 
zapněte poté klávesnici znovu. Zařízení iPad® se k ní okamžitě 
připojí, aniž by vyžadovalo zadání 4ciferného kódu. Zařízení iPad® 
tedy ve skutečnosti zařízení nezapomnělo. Řádný párovací proces 
klávesnice Bluetooth® vyžaduje, aby uživatel zadal 4ciferný kód. 

 

Řešení 
1. Postupujte podle pokynů ke zrušení spárování 
2. Vypněte zařízení iPad®. Tento krok nepřeskakujte. Pokud zařízení 

iPad® nevypnete, bude se ten samý problém objevovat znovu a 
znovu. 

3. Zapněte zařízení iPad® a fyzickou klávesnici a řiďte se pokyny k 
párování. 

 
 
Vyjmutí zařízení iPad® Air 

 

Bluetooth™ 

Otáčení o 360° 


