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  Öppna appen Inställningar och gå till menyn Bluetooth. 

  

      Se till att Bluetooth är aktiverat (grön).  

Din iPad eller PredictablePlatta söker nu efter tangentbordet, som måste vara påslaget för att 
det ska fungera. Tryck och håll in knappen ”Connect” på baksidan under 3 sekunder till dess att 
LED-lampan på framsidan blinkar. 

Efter några sekunder dyker tangentbordet upp som en enhet på din iPad. Klicka på namnet 
Bluetooth Logickeyboard för att starta anslutningen. Det dyker upp en ruta med en fyrsiffrig kod. 
Skriv koden på tangentbordet och tryck Enter. Nu ska tangentbordet stå som Ansluten.

Skriv in Fn + Ctrl + W på tangentbordet. Klart!

Bluetooth är en trådlös anslutning med en räckvidd på ca 10 meter.

Anslut tangentbordet till din iPad/PredictablePlatta

Minitangentbord för iPad drivs på 2 st AAA-batterier. 

Öppna batteriluckan på baksidan av din tangnetbordet. Sätt i 2 st AAA-batterier och sätt därefter 
fast batteriluckan igen.

Sätt på tangentbordet genom att dra den lilla spaken på baksidan av tangentbordet till On.

Slå på tangentbordet

Tangentbordet är anpassat för att fungera med en iPad eller iPhone samt Mac OS X v. 10.1 eller 
senare.

Det är också ett utmärkt tillbehör till PredictablePlattan för de användare som föredrar ett fysiskt 
tangentbord framför att använda skärmtangentbordet.

Kompatibilitet



För att använda tangentbordet tillsamman med en Mac gör du så här:

Sätt på tangentbordet. Tryck och håll in knappen ”Connect” på baksidan under 3 sekunder till 
dess att LED-lampan på framsidan blinkar. 

Öppna Bluetooth på din Mac och leta upp Bluetooth Logickeyboard i listan över enheter. Klicka 
på Pair för att starta anslutningen.

Det dyker upp en ruta med en sexsiffrig kod. Skriv koden på tangentbordet och tryck Enter. Nu 
ska tangentbordet stå som Ansluten.

Skriv in Fn + Ctrl + Q på tangentbordet. Klart!

Bluetooth är en trådlös anslutning med en räckvidd på ca 10 meter.

Anslut tangentbordet till en Mac

Anpassade funktionstangenter

Hemknappen

Sänk ljusstyrkan på skärmen   |   Höj ljusstyrkan på skärmen

Visa/Dölj skärmtangentbordet

Sök

Funktioner för mediaspelaren: Föregående   |   Play/Paus   |   Nästa

Ljud på/av   |   Sänk volymen   |   Höj volymen

Stäng av/Sätt på skärmen

Minitangentbordet har specialanpassade tangenter för iOS. Nedan ser du deras funktioner:

Om du inte använt tangentbordet på 15 minuter kommer det automatiskt att gå ner i viloläge för 
att spara batteri. Tryck på valfri tangent så vaknar tangentbordet efter 4 sekunder.

Automatiskt viloläge
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När batterierna börjar ta slut kommer en röd LED-lampa att börja pulsera. 
Då är det dags att byta batterierna. De gamla batterierna lämnas in till 
batteriinsamling. Elda aldrig upp ett batteri!

Dags att byta batterier?

Vi rekommenderar att du rengör ditt tangentbord minst en gång per månad.

Stäng först av tangentbordet. Torka av det några gånger med  en mjuk lätt fuktad trasa. Låt torka. 
Det ingår en rengöringsduk i leveransen med ett särskilt antibakteriellt medel. 

Rengör tangentbordet

Du är alltid välkommen att kontakta oss!


