
 
 

iPad Air® İçin 360° Dönebilen  
Klavye Kılıfı 

 

Hızlı Kurulum Kılavuzu 
86276 

 

iPad® Air Bluetooth® Klavye Kılıfı Talimatları 

 

① Açma/Kapama: ON konumuna getirin, klavye gücü açılır ve 
Bluetooth® göstergesi yanar. 

② Bağlan düğmesi: Düğmeye basın, Bluetooth® göstergesi yanıp 
söner. 

③ Bluetooth® göstergesi: Klavyenin bağlanmaya hazır olduğunu 
gösteren mavi ışık yanıp söner. 

④ Pil seviye göstergesi:LED ışığı, şarj işlemi esnasında kırmızı renge 
döner ve tam şarj olduğunda da söner. 

⑤ Büyük/Küçük Harf göstergesi 

 
Şarj etme 

 
 
 



* İlk kullanımdan önce lütfen klavyeyi tan olarak şarj edin. 

* Lütfen şarj işlemi esnasında klavyeyi kullanmayın. İşlevsel arızalara 

neden olabilir. 

 
Kısayol fonksiyon tuşları 

 Ana ekran  Sessiz 

 Ekran parlaklığı –  Ses – 

 Ekran parlaklığı +  Ses + 

 Arka ışık parlaklığı –  Fonksiyon 

 Arka ışık parlaklığı +  Bağlama 

 Önceki parça  Ekranı kilitle 

 Çalma/Duraklatma  Ara 

 Sonraki parça  Sanal klavye 

 Komut Giriş dilini değiştir 

 Tümünü seç  Kes 

 Kopyala  Yapıştır 

 
Ekran kalemin kullanılması 
Ekran kalemini dışarı çıkarmak için ucuna basın. Kullandıktan sonra 
tutucuya geri sokun ve yerine oturana kadar itin. 
 
Klavyenin eşleştirilmesi 
1. iPad® için settings -> Bluetooth® öğesine gidin. Açın. 
2. Bluetooth® klavyeyi açın. 
3. Güç düğmesinin yanında bulunan Bluetooth® eşleştirme düğmesine 

basın, Bluetooth® eşleştirme ışığı yanıp söner. 
4. Klavye iPad® ekranında Aygıtlar listesinin altında görüntülenir, 

“Bluetooth® 3.0 Keyboard 86276” olarak adlandırılabilir ve “Not 
paired” mesajı görüntülenir. 

5. Bu mesaja dokunun. Sizden klavyede 4 haneli bir sayı girmeniz 
istenecek ve ardından gir tuşuna basın. 

6. Bu klavyenin durumu iPad® ekranında “Connected” olacaktır. 
 
Klavye eşleştirilmesinin kaldırılması 
1. Fiziki klavyeyi kapatın 
2. Settings -> Bluetooth® öğesine gidin. Klavye “Not Connected” 

mesajını görüntüler 
3. “Not Connected” mesajının yanındaki “!” simgesine dokunun 
4. “Forget This Device” mesajına dokunun 

 
IOS7 ile bağlantı sorunları 
iOS 7.0.4 ile 7.0.6 arasında Bluetooth® hatası ile ilgili bildirimler olmuştur, 
aşağıda bunun nasıl çözüleceğinin adımları bulunmaktadır. Bu sorun 
görüntülenirse lütfen tüm kullanıcıların etkileneceğini unutmayın bundan 
dolayı bu adımları takip edin. 
 

Bulgu 
iPad® uyandığında iPad®'in sağ üst köşesinde Bluetooth® simgesi 
görüntülenmesine rağmen fiziksel klavyeye yanıt vermez. Ayrıca 
ayarlardaki Bluetooth® klavyeyi “Connected” olarak gösterir. 



Yazılım hatalarının belirlenmesi 
1. Fiziksel klavyeyi üzerindeki düğmeyle kapatırsanız iPad® yine de 

klavyeyi “Connected” olarak gösterir. Bu, iPad® üzerindeki bir yazılım 
hatasıdır çünkü klavye açılmamıştır bile. 

2. Ayrıca iPad® üzerinde bu aygıtı unut u seçin ve ardından klavyeyi 
tekrar açın. iPad® 4 haneli bir şifre girmenizi istemeden anında buna 
bağlanır. iPad® gerçek olarak aygıtı unutmaz. Bir Bluetooth® 
klavyenin düzgün olarak eşleşme işlemi kullanıcının 4 haneli bir şifre 
girmesini gerektirir. 

 

Çözüm 
1. Eşleştirme kaldırma talimatlarını takip edin 
2. iPad®'i kapatın. Bu adımı atlamayın. iPad®'i kapatmazsanız aynı 

sorun tekrar tekrar meydana gelir. 
3. iPad® ve fiziksel klavyeyi açarak eşleştirme talimatlarını takip edin. 

 
 
iPad® Air nasıl satın alınır 

 

Bluetooth™ 

360° Dönebilme 


