
Bluetooth Hilleﾐtyűzet 

Haszﾐálati útﾏutató 

 

1. Caps LoIk visszajelző LED 

2. Bluetooth állapotjelző LED 

3. Töltés jelző LED 

4. BekapIsolás jelző LED 

5. Csatlakozás goﾏH 

6. Ki- HekapIsoló goﾏH 

A Hilleﾐtyűzet töltése 

A Hilleﾐt┞űzet Heépített akkuﾏulátorát a Hilleﾐt┞űzet 
joHH oldaláﾐ található MiIroUSB Isatlakozóﾐ keresztül 
lehet feltölteﾐi. A töltéséhez haszﾐálhat telefoﾐ/tablet 

töltőt vag┞ eg┞ USB-MiIroUSB káHel segítségével 
száﾏítógépéről is feltöltheti. Töltés közHeﾐ a ン-as LED 

sárga féﾐﾐ┞el világít. Az akkuﾏulátor feltöltődésekor a 
LED kialszik. 

Ki-HekapIsolás, párosítás 

A 6-os Ki- BekapIsoló goﾏHot állítsa "ON" állásHa és 
várja ﾏeg, aﾏíg a ヲ-es Bluetooth állapotjelző LED 
villogni nem kezd. 

TaHletje vag┞ telefoﾐja Bluetooth ﾏeﾐüjéHeﾐ az 
eszközök között keresse meg a 'Bluetooth keyboard' 

Hilleﾐt┞űzetet, ﾏajd párosítsa azzal. 

Párosításkor taHletjéﾐ/telefoﾐjáﾐ ﾏegjeleﾐik eg┞ kód, 
aﾏel┞et a Hilleﾐt┞űzeteﾐ kell Heírﾐi ﾏajd 'Enter' 

goﾏHot ﾐ┞oﾏﾐi a sikeres párosítás érdekéHeﾐ. 

Sikeres párosítás esetéﾐ taHletjéﾐ/telefoﾐjáﾐ az 
"Állítsa He a fizikai Hilleﾐt┞űzetet" üzeﾐet jeleﾐik ﾏeg. 

Ezzel az opIióval Heállíthatja a Hilleﾐt┞űzet ﾐ┞elvét ふa 
Hilleﾐt┞űzet aﾐgol QWERTY felirattal rendelkezik). 

Ha ﾐeﾏ haszﾐálja a Hilleﾐt┞űzetet az autoﾏatikusaﾐ ヱ 
perI utáﾐ alvó ﾏódHa kapIsol, de ha leüt eg┞ 
Hilleﾐt┞űt autoﾏatikusaﾐ feléHred. 

Ha ﾐeﾏ haszﾐálja a Hilleﾐt┞űzetet kapIsolja ki. 

Ha eg┞szer ﾏár párosította taHletjével/telefoﾐjával a 
Hilleﾐt┞űzet HekapIsoláskor autoﾏatikusaﾐ 
csatlakozik. 

A Hilleﾐt┞űzeteﾐ található fuﾐkIiógoﾏHok ﾏűködése 
eszközöﾐkéﾐt és reﾐdszereﾐkéﾐt eltérhet. 

SpeIifikáIió 

 Típus: Α" taHlet tok 

 Szíﾐ: Fekete 

 Aﾐ┞aga: MűHőr 

 Akkuﾏulátor: Beépített 
 Külső ﾏéret ふSzé ┝ Mé ┝ Maぶ: ヲヲヰ ┝ ヱヴヰ ┝ ヲヵ ﾏﾏ 

 Miﾐ. taHlet ﾏéret ふSzé ┝ Ma ┝ Vaぶ: ヱΒヰ ┝ ヱヱヰ ┝ ヱヱ 
mm 

 Ma┝. taHlet ﾏéret ふSzé ┝ Ma ┝ Vaぶ: ヲヱヰ ┝ ヱンヰ ┝ ヱヱ 
mm 

 Billeﾐt┞űzet ﾏérete ふSzé ┝ Ma ┝ Vaぶ: ヲヰヰ ┝ ヱヲヵ ┝ ヵ 
mm 

 Töﾏege: ヲΓヰ g 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER® Hungary Kft. 

tulajdoﾐát képezﾐi és szerzői jog védi. 

A WPOWER® Huﾐgary Kft. előzetes írásHeli 
eﾐgedélye ﾐélkül ﾐeﾏ ﾏásolható, sokszorosítható 
seﾏ elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír alapoﾐ, seﾏ részHeﾐ, 
seﾏ egészHeﾐ. 

A haszﾐálati útﾏutatóHaﾐ található adatok, leírások 
a terﾏék gyártójától szárﾏazﾐak, azok poﾐtosságáért 
és valóságtartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® 
Huﾐgary Kft. seﾏﾏilyeﾐ felelősséget ﾐeﾏ vállal. 


