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Instruções da Capa teclado iPad® Air Bluetooth® 

 

① Ligar/desligar: Mudar para ON, o teclado está ligado, e o indicador 
Bluetooth® acende. 

② Botão para ligar: Premir este botão e o indicador Bluetooth® começa 
a piscar. 

③ Indicador® de Bluetooth: A luz azul começa a piscar para mostrar 
que o teclado está pronto a ser ligado. 

④ Indicador de bateria:O LED muda para vermelho quando está a 
carregar, e apaga-se quando está totalmente carregado. 

⑤ Indicador de maiúsculas 

 
Como carregar 

 
 
 



* Antes da primeira utilização, carregar totalmente o teclado. 

* Não usar o teclado enquanto estiver a carregar. Pode provocar erro de 
funcionamento. 

 
Teclas de função de atalho 

 Ecrã principal  Silêncio 

 Brilho do ecrã –  Volume – 

 Brilho do ecrã +  Volume + 

 Brilho retroiluminarão –  Função 

 Brilho retroiluminarão +  Ligar 

 Faixa anterior  Bloquear ecrã 

 Reproduzir/Pausa  Busca 

 Faixa seguinte  Teclado virtual 

 Comando Alterar Idioma de entrada 

 Seleccionar todos  Cortar 

 Copiar  Colar 

 
Como usar a caneta stylus 
Empurrar na extremidade da stylus para a fazer saltar. Depois de usar, 
voltar a inserir na posição e empurrar até ouvir um clique. 
 
Emparelhar o teclado 
1. No iPad®, ir para settings -> Bluetooth®. Ligá-lo. 
2. Ligar o teclado Bluetooth® . 
3. Premir o botão de emparelhamento Bluetooth® junto ao interruptor, a 

luz de emparelhamento Bluetooth® começará a piscar. 

4. O teclado será mostrado na lista de dispositivos no ecrã do® iPad, 
deverá chamar-se “Bluetooth® 3.0 Keyboard 86276” e aparecer 
como “Not paired”. 

5. Tocar no mesmo. Deverá estar preparado para inserir um número de 
4 dígitos no teclado e depois premir entrar. 

6. O estado deste teclado no ecrã do iPad® deverá ser “Connected”. 
 
Desemparelhar o teclado 
1. Desligar o teclado físico 
2. Ir para Settings -> Bluetooth®. O teclado deverá aparecer como “Not 

Connected” 
3. Tocar no ícone “!” junto de “Not Connected” 
4. Tocar em “Forget This Device” 

 
Problemas de conectividade com IOS7 
Têm havido alguns relatórios de um erro de Bluetooth® no iOS 7.0.4 a 
7.0.6, encontra seguidamente alguns passos de como o corrigir. Todos 
os utilizadores são afectados, portanto seguir estes passos se este 
problema aparecer. 
 

Sintoma 
Quando o iPad® é activado, não responde ao teclado físico, apesar do 
ser exibido o ícone do Bluetooth® no canto superior direito do iPad®. Do 
mesmo modo o Bluetooth® nas definições mostra o teclado como 
“Connected”. 



Identificar o erro do software 
1. Se desligar o teclado físico através do interruptor, o iPad® ainda 

mostra o teclado como “Connected”. Isto é claramente um erro de 
software no iPad® porque o teclado já não está sequer ligado. 

2. Além disso, se esquecer este dispositivo no iPad®, então deve ligar 
de novo o teclado. O iPad® ligar-se-á imediatamente, sem pedir para 
inserir a palavra passe de 4 dígitos. O iPad® não esqueceu 
realmente o dispositivo. O procedimento apropriado de 
emparelhamento para um teclado Bluetooth® pede ao utilizador para 
inserir uma palavra passe de 4 dígitos. 

 

Soluções 
1. Seguir as instruções para desemparelhar 
2. Desligar o iPad®. Não saltar este passo. Se não desligar o iPad®, o 

mesmo problema aparecerá repetidamente. 
3. Ligar o iPad® e o teclado físico, seguir as instruções de 

emparelhamento. 

 
 
Como retirar o iPad® Air 

 

Bluetooth™ 

Rodar 360° 


