
 
 

Etui obrotowe o 360° z klawiaturą do 
urządzenia iPad Air® 

 

Instrukcja szybkiej instalacji 
86276 

 

iPad® Air Bluetooth® Instrukcja obsługi klawiatury 

 

① Włączanie/wyłączanie: Przesuń suwak na pozycję ON, aby włączyć 
klawiaturę. Wskaźnik Bluetooth® zaświeci się. 

② Przycisk Połącz: Wciśnij przycisk, wskaźnik Bluetooth® zacznie 
migać. 

③ Wskaźnik Bluetooth®: Gdy niebieska dioda zacznie migać oznacza 
to, że klawiatura jest gotowa do podłączenia. 

④ Wskaźnik baterii: Dioda LED świeci się na czerwono podczas 
ładowania. Gdy bateria jest całkowicie naładowana, dioda gaśnie. 

⑤ Wskaźnik Caps Lock 

 
Jak naładować urządzenie 

 
 
 



* Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować baterię w 
klawiaturze. 

* Podczas ładowania nie należy korzystać z klawiatury. Może to 
prowadzić do awarii urządzenia. 

 
Klawisze skrótu 

 Ekran główny  Ściszenie 

 Jasność ekranu –  Głośność – 

 Jasność ekranu +  Głośność + 

 Jasność podświetlenia –  Funkcja 

 Jasność podświetlenia +  Podłączanie 

 Poprzednia ścieżka  Ekran blokady 

 Odtwarzanie/Pauza  Wyszukiwanie 

 Następna ścieżka  Wirtualna klawiatura 

 Polecenie Zmiana ustawień języka 

 Zaznacz wszystko  Wytnij 

 Kopiuj  Wklej 

 

Jak korzystać z rysika 
Przyciśnij końcówkę rysika, aby wysunąć go z uchwytu. Po zakończeniu 
korzystania z rysika umocuj go ponownie w uchwycie i popchnij, aż 
usłyszysz kliknięcie. 
 
Zestawianie klawiatury w parę 
1. Na ekranie urządzenia iPad® wybierz kolejno Settings -> Bluetooth®. 

Włącz tą funkcję. 

2. Uruchom klawiaturę Bluetooth®. 
3. Wciśnij przycisk Bluetooth® znajdujący się obok przycisku 

włączającego urządzenie. Wskaźnik Bluetooth® zacznie się świecić. 
4. Klawiatura pojawi się na Liście urządzeń na ekranie tabletu iPad®  

pod nazwą „Bluetooth® 3.0 Keyboard 86276” wraz z opisem „Not 
paired”. 

5. Stuknij nazwę klawiatury. Zostaniesz poproszony o wpisanie 
4-cyfrowego numeru na klawiaturze i wciśnięcie klawisza enter. 

6. Status klawiatury na ekranie urządzenia iPad® zmieni się na 
„Connected”. 

 
Odłączanie klawiatury 
1. Wyłącz klawiaturę fizyczną 
2. Wybierz opcje Settings -> Bluetooth®. Przy klawiaturze powinien 

wyświetlić się opis „Not Connected” 
3. Stuknij ikonę „!” znajdującą się obok opisu „Not Connected” 
4. Wybierz opcję Zapomnij to urządzenie 

 
Problemy z łącznością w systemie IOS7 
W przypadku urządzeń z systemem operacyjnym iOS 7.0.4 – 7.0.6 mogą 
pojawiać się błędy związane z funkcją Bluetooth®, poniżej opisano jak 
uporać się z tym problemem. Problem dotyczy wszystkich urządzeń z 
wyżej wymienionym systemem operacyjnym. W przypadku wystąpienia 
objawów, należy stosować się do poniższych wskazówek. 

 



Objaw 
Po wyjściu z trybu uśpienia urządzenie iPad® nie reaguje na polecenia 
wysyłane za pomocą klawiatury fizycznej, pomimo iż ikona Bluetooth® 
wyświetla się w prawym górnym rogu ekranu urządzenia iPad®. Ponadto, 
w ustawieniach Bluetooth® przy klawiaturze widnieje opis „Connected”. 
 

Rozpoznawanie błędu oprogramowania 
1. Po wyłączeniu klawiatury fizycznej za pomocą przycisku, urządzenie 

iPad® nadal wyświetla opis „Connected” przy klawiaturze. Jest to 
ewidentny błąd oprogramowania urządzenia iPad®, ponieważ 
klawiatura nie jest nawet włączona. 

2. Ponadto, jeśli po wybraniu opcji zapomnij to urządzenie na ekranie 
tabletu iPad® ponownie włączy się klawiaturę, wówczas iPad® 
natychmiast łączy się z klawiaturą, bez konieczności wprowadzania 
4-cyfrowego kodu. Oznacza to, iż iPad® nie wykonał prawidłowo 
polecenia „Zapomnij to urządzenie”. Prawidłowa procedura 
zestawiania w parę klawiatury Bluetooth® wymaga wprowadzenia 
4-cyfrowego kodu. 

 

Rozwiązanie 
1. Postępuj zgodnie z instrukcjami rozłączania pary 
2. Wyłącz urządzenie iPad®. Nie pomiń tego kroku. Jeśli nie wyłączysz 

urządzenia iPad®, ten sam problem będzie stale powracał. 
3. Włącz urządzenie iPad® oraz fizyczną klawiaturę, a następnie 

postępuj zgodnie z instrukcjami zestawiania w parę. 

 
 
Jak wyjąć urządzenie iPad® Air 

 

Bluetooth™ 

Obrót o 360° 


