Mini klávesnice
Bluetooth®

Návod k použití a záruka
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 69884HB66XIIIZACE

Vážení zákazníci,
tato nová mini klávesnice Bluetooth® je ideálním doplňkem k zařízením iPhone nebo iPad.
Především když musíte napsat dlouhý text,
nabízí Vám tato nová mini klávesnice Bluetooth® více pohodlí než virtuální klávesnice
mnoha zařízení s dotykovou obrazovkou.
Díky tomu, že klávesnice potřebuje jen málo
místa, je ideální pro mobilní použití venku
i na cestách.
Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho
sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo
Používání klávesnice přes USB
kabel není možné. K tomuto účelu
je nutně zapotřebí připojení Bluetooth®.
Dodaný USB kabel slouží výhradně
k nabíjení akumulátoru v klávesnici.
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Spojení klávesnice se zařízením
iPhone nebo iPad
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Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny
a používejte tento výrobek pouze tak, jak je
popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením
nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte
si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.
Účel použití
• Tato mini klávesnice Bluetooth® je určena
k používání jako vstupní zařízení ve spojení
se zařízeními iPhone nebo iPad.
• Výrobek je koncipován pro soukromé
použití a není vhodný pro komerční účely.
NEBEZPEČÍ pro děti
• Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou
vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte
mimo dosah dětí.
• Obalový materiál se nesmí dostat do rukou
dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
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NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem
• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět
pouze v odborných opravnách nebo v našem
servisnímu centru. V důsledku neodborných
oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí.
• Akumulátor není možné vyměnit ani jej nesmíte vyměňovat Vy sami. Pokud je akumulátor
poškozený, obraťte se na odbornou opravnu,
popř. na naše servisní centrum.
Když budete výrobek nabíjet, dbejte následujících pokynů:
• Nevystavujte výrobek ani USB kabel vlhkosti!
POZOR na věcné škody
• Neponořujte výrobek ani USB kabel do vody
ani jiných tekutin.
• Chraňte výrobek před velkým horkem, způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo
topnými tělesy, před prachem a vlhkostí.
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• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní
nebo abrazivní čisticí prostředky ani žádné
špičaté předměty nebo předměty s ostrými
hranami.
Dbejte pokynů a symbolů, které
zakazují používání přístrojů řízených
rádiovým signálem v určitých okolích,
jako jsou např. nemocnice nebo
okolí ohrožené výbuchem.
Další pokyny
• iPad and iPhone are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.
• iPad a iPhone jsou registrované ochranné
značky společnosti Apple Computer Inc.
v USA a jiných zemích.

Systémové požadavky
Klávesnice je vhodná pro všechna zařízení
Apple od iOS 4.
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Přehled (rozsah dodávky)

tlačítko připojení
Bluetooth®
kontrolka připojení
Bluetooth®
kontrolka stavu nabití
vypínač
mini USB vstup

nabíjecí kabel USB
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Zvláštní klávesy
návrat k předchozí skladbě
přehrávat / pauza
přechod k následující skladbě
snížení hlasitosti
zvýšení hlasitosti
Používání zvláštních kláves
m K aktivaci klávesy s modrým potiskem
stiskněte danou klávesu a zároveň s ní
klávesu Shift.
m K aktivaci klávesy se zeleným potiskem
stiskněte danou klávesu a zároveň s ní
klávesu Alt-Gr.
m K aktivaci klávesy s červeným potiskem
stiskněte danou klávesu a zároveň s ní
klávesu Fn.
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Nabíjení akumulátoru klávesnice
Před prvním použitím a po delším nepoužívání
musíte akumulátor integrovaný v klávesnici
dobít.
Proces nabíjení trvá zhruba 3–4 hodiny.
Nabíjení akumulátoru na počítači

1. Zasuňte mini USB zástrčku dodaného
nabíjecího kabelu do mini USB vstupu
na klávesnici.
2. Zasuňte USB zástrčku nabíjecího kabelu
do USB portu na počítači.
Kontrolka nabíjení svítí červeně. Akumulátor
integrovaný v klávesnici se nabíjí.
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Nabíjení akumulátoru přes síťový adaptér
(není součástí balení)

1. Zasuňte mini USB zástrčku dodaného
nabíjecího kabelu do mini USB vstupu
na klávesnici.
2. Zasuňte USB zástrčku nabíjecího kabelu
do síťového adaptéru (není součástí balení).
3. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
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Kontrolka nabíjení svítí červeně. Akumulátor
integrovaný v klávesnici se nabíjí.
Akumulátor je nutno nabít, když kontrolka
připojení Bluetooth® 1x blikne a potom
velmi rychle bliká.

Spojení klávesnice se zařízením
iPhone nebo iPad
1. Zapněte zařízení iPhone nebo iPad.
2. Pokud tomu tak ještě není, nastavte
si na svém zařízení iPhone nebo iPad
odpovídající jazyk:
m Otevřete Nastavení.
m Vyberte Obecné.
m Vyberte Klávesnice.
m Vyberte Klávesnice a nastavte
požadovaný jazyk.
3.
Posuňte vypínač na mini
klávesnici Bluetooth® do
polohy ON.
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4. Aktivujte funkci Bluetooth® na zařízení
iPhone nebo iPad podle následujícího popisu:
m Otevřete Nastavení.
m Vyberte Bluetooth.
m Nastavte Bluetooth na I.
Zařízení iPhone nebo iPad začne ihned
hledat dostupná Bluetooth® zařízení.
Jakmile dostupná zařízení najde, zobrazí
se tato zařízení na displeji.
5.
Stiskněte tlačítko připojení
Bluetooth® na mini klávesnici
Bluetooth®.
Kontrolka připojení Bluetooth® začne
blikat modře. Klávesnice je připravená
k příjmu. Zařízení iPhone nebo iPad
najde Bluetooth® klávesnici a zobrazí
ji pod Zařízení jako BT Keyboard TX-01.
6. K propojení obou zařízení naťukněte
na zařízení iPhone nebo iPad Nepárováno.
Na displeji zařízení iPhone nebo iPad se
zobrazí spojovací kód.
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7. Zadejte na klávesnici Bluetooth® spojovací
kód a stiskněte tlačítko Enter.
Nakonec se klávesnice zobrazí na displeji
zařízení iPhone nebo iPad jako Připojená a
Vy můžete ihned začít psát text na klávesnici nebo spustit funkce.

Všeobecné pokyny
k připojení a použití
• Spojovací kód se musí zadat pouze při
prvním spojení.
• Pokud se spojení nepodařilo, proces
zopakujte.
Po stisknutí tlačítka připojení Bluetooth®
dbejte na to, aby začala kontrolka připojení
Bluetooth® skutečně blikat. Zařízení případně přemístěte.
• Když klávesnici nebudete používat, přepne
se do úsporného režimu. K opětovnému
vypnutí úsporného režimu stiskněte libovolné tlačítko.
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Čištění a uchovávání
POZOR na věcné škody
• Klávesnici nečistěte během nabíjení
akumulátoru. V každém případě
nejdřív odstraňte nabíjecí kabel USB.

m V případě potřeby klávesnici vyčistěte
měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.

m Když klávesnici nebudete delší dobu
používat, skladujte ji na suchém místě
při normální pokojové teplotě.

Technické parametry
Model:

297 171

Spotřeba energie: DC 3,7 V
Napájení:
DC 5 V
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max. 5 mA
max. 500 mA

Výdrž akumulátoru
během používání: cca 50 hodin
v pohotovostním
režimu:
cca 890 hodin
Podpora
Bluetooth®:
rádiové spojení
Bluetooth® 3.0
Operační systémy:
zařízení Apple od iOS 4
Pracovní dosah:
max. 10 m
Okolní teplota:
+10 až +40 °C
Made
exclusively for:
Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.cz
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme
právo technických a vzhledových změn.
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Závada / náprava
Klávesnice
• Je akumulátor dostatečně
nemá spojení nabitý?
s vybraným • Je vypínač nastavený v poloze
zařízením.
ON?
• Je opravdu aktivovaná funkce
Bluetooth® na zařízení, které
chcete s klávesnicí spojit?
Řiďte se pokyny v návodu
k použití daného zařízení.
• Nestiskli jste spojovací tlačítko
na klávesnici dřív než jste zahájili proces připojení na odpovídajícím zařízení?
• Zařízení umístěte blíž k sobě.
• Vybrali jste na zařízení
iPhone nebo iPad správný
layout klávesnice?
Kde se
• Stiskněte současně tlačítka
nachází
Alt-Gr+ě.
symbol @?
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Likvidace
Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor
jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných
materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu
a chrání životní prostředí.
Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních
možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých
obalů.
Přístroje označené tímto symbolem se
nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni
likvidovat samostatně, odděleně od
domovního odpadu. Informace o sběrných
místech, na kterých bezplatně přijímají staré
přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.
Baterie a akumulátory nepatří do
domovního odpadu! Vybité baterie
a akumulátory jste ze zákona povinni
odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo
městskou správou nebo ve specializované
prodejně, ve které se prodávají baterie.
Baterie a akumulátory označené těmito
Pb
písmeny obsahují mimo jiné následující
Cd
škodlivé látky:
Hg
Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.
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Prohlášení o shodě
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Záruka
Záruku poskytujeme v trvání 3 let od data prodeje.
Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími
výrobními postupy a podroben přísné kontrole
kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto
výrobku.
Během záruční doby bezplatně odstraníme
veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení
účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností
Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla
závada, vyplňte přiložený servisní šek a
zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě
zabaleným výrobkem do našeho servisního
centra Tchibo.
Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy
zavolejte prosím do našeho zákaznického
servisu Tchibo nebo výrobek osobně
odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené
neodbornou manipulací, na díly podléhající
rychlému opotřebení ani na spotřební materiál.
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Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.
Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete
nechat provést na vlastní náklady v servisním
centru Tchibo.
Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční
práva.
Výrobek bude opraven ve zmíněném
servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno
pouze v případě, že výrobek zašlete
přímo na adresu servisního centra.
Pokud potřebujete další informace o výrobku,
chcete objednat příslušenství nebo máte
nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte
prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo.
Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.
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Česká republika
TCHIBO servisní centrum SÖMMERDA
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb
ČESKÁ REPUBLIKA
844 844 819
(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek8:00 - 20:00 hod.
sobota 8:00 - 16:00 hod.
e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 297 171
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Servisní šek
Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem
a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)
Zašlete mi prosím
neopravený
výrobek zpět.

Zašlete mi prosím
předběžný
rozpočet nákladů,
pokud převyšují
částku 250 Kč.

Servisní šek
Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem
a odešlete jej společně s výrobkem.
Číslo výrobku: CZ 297 171

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

