
 
 

360° Draaibare Toetsenbordbehuizing 
voor iPad Air® 

 

Korte Installatiehandleiding 
86276 

 

iPad® Air Bluetooth® Toetsenbordbehuizing Instructies 

 

① In/uitschakelen: ON aan schakelen om het toetsenbord in te 
schakelen, de Bluetooth® indicator zal oplichten. 

② Verbindingtoets: Druk op deze toets en de Bluetooth® indicator 
begint te knipperen. 

③ Bluetooth® indicator: Een knipperend blauw lampje betekent dat het 
toetsenbord gereed is voor de verbinding. 

④ Batterijindicator:De LED springt tijdens het opladen op rood en 
schakelt uit zodra het toetsenbord volledig is opgeladen. 

⑤ Caps Lock indicator 

 
Oplaadmethode 

 
 
 



* Laad het toetsenbord vóór het eerste gebruik a.u.b. volledig op. 

* Gebruik het toetsenbord a.u.b. niet tijdens het opladen. Dit kan tot 
functionele storingen leiden. 

 
Snelkoppelingtoetsen 

 Hoofdscherm  Dempen 

 Schermhelderheid –  Volume – 

 Schermhelderheid +  Volume + 

 Helderheid van achtergrondlicht –  Functie 

 Helderheid van achtergrondlicht +  Verbinding 

 Vorige track  Schermvergrendeling 

 Afspelen/Pauze  Zoeken 

 Volgende track  Virtueel toetsenbord 

 Commando Invoertaal wijzigen 

 Alles selecteren  Knipperen 

 Kopiëren  Plakken 

 

De drukpen gebruiken 
Druk op het uiteinde van de drukpen om deze uit te laten steken. Plaats 
het na gebruik terug in de houder en druk volledig in totdat deze vast 
klikt. 
 
Het toetsenbord paren 
1. Op de iPad®, ga naar settings -> Bluetooth®. Schakel de optie in. 
2. Schakel het Bluetooth® toetsenbord in. 

3. Druk op de Bluetooth® paringtoets naast de aan/uitschakelaar, het 
Bluetooth® paringlampje zal beginnen te knipperen. 

4. U zult het toetsenbord vinden in de Apparaatlijst op het iPad® scherm, 
waarschijnlijk met de naam “Bluetooth® 3.0 Keyboard 86276” en de 
status “Not paired”. 

5. Druk op de optie. U zult worden gevraagd een nummer van 4 cijfers 
op het toetsenbord in te voeren en vervolgens op Enter te drukken. 

6. De status van dit toetsenbord op het iPad® scherm dient “Connected” 
te zijn. 

 
Paring met het toetsenbord verbreken 
1. Schakel het fysieke toetsenbord uit 
2. Ga naar Settings -> Bluetooth®. Het toetsenbord dient nu de status 

“Not Connected” te hebben 
3. Druk op het icoontje “!” naast “Not Connected” 
4. Druk op “Forget This Device” 

 
Connectiviteitproblemen met IOS7 
Wij hebben enkele rapporten ontvangen over een Bluetooth® probleem 
op iOS 7.0.4 tot 7.0.6. Hieronder staan de stappen beschreven om dit 
probleem te verhelpen. Niet alle gebruikers ondervinden dit probleem, 
volg deze stappen dus alleen als dit probleem inderdaad optreedt. 
 

Symptoom 
Wanneer de iPad® wordt gewekt, reageert deze niet op het fysieke 
toetsenbord, al wordt het Bluetooth® icoontje rechtsboven in de hoek van 



de iPad® wel weergegeven. Ook de Bluetooth® status onder Instellingen 
toont het toetsenbord als “Connected”. 
 

De softwarefout identificeren 
1. Als u het fysieke toetsenbord uitschakelt met de fysieke schakelaar, 

toont de iPad® het toetsenbord nog steeds als “Connected”. Dit geeft 
duidelijk een softwarefout aan op de iPad®, omdat het toetsenbord 
niet eens is ingeschakeld. 

2. Bovendien, als u deze optie dit apparaat vergeten op de iPad® hebt 
geselecteerd en het toetsenbord vervolgens weer inschakelt, maakt 
de iPad® er onmiddellijk verbinding mee, zonder dat u om het 
4-cijferige wachtwoord wordt gevraagd. De iPad® heeft het apparaat 
dus helemaal niet vergeten. De juiste paringprocedure voor een 
Bluetooth® toetsenbord vereist de invoer van een 4-cijferig 
wachtwoord. 

 

Oplossing 
1. Volg de instructies voor het verbreken van de paring 
2. Schakel de iPad® uit. Sla deze stap niet over. Als u de iPad® niet 

uitschakelt, zal dit probleem telkens weer opnieuw verschijnen. 
3. Schakel de iPad® en het fysieke toetsenbord in en volg de 

paringinstructies. 

 
 
De iPad® Air uit de behuizing halen 

 

Bluetooth™ 

360° Draaien 


