Pouzdro s Bluetooth klávesnicí
– tablet S6000

Úvod
Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se
bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak zadávání textu. Speciální funkční
klávesy na klávesnici slouží k úpravě jasu a hlasitosti tabletu, k ovládání přehrávání médií a připojení
(podrobnosti naleznete v sekci Speciální funkční klávesy).

Drážka pro
uchycení

Speciální
funkční klávesy

Tlačítka a indikační diody

Napájecí
konektor USB
Vypínač
Tlačítko připojení
(Bluetooth)
Stavová dioda

Blikající červeně
Svítící červeně
Bluetooth, pomalé blikání

Bluetooth, rychlé blikání

Nízká úroveň nabití baterie
Nabíjení (LED dioda zhasne, jakmile je nabíjení
dokončeno.)
Připojování k dříve spárovanému zařízení (Po
úspěšném připojení dioda zhasne do tří
sekund.)
Probíhá proces párování (Klávesnice je viditelná
pro ostatní zařízení. LED dioda zhasne do tří
sekund po úspěšném sprárování.)

Parametry produktu
Verze Bluetooth
Kapacita baterie
Provozní napětí
Provozní doba
Nabíjecí proud
Provozní vzdálenost

3.0
500 mAh
3,7 V
500 hodin
250 mA
≤ 10 m

Nabíjení pouzdra s Bluetooth klávesnicí
Před prvním použitím pouzdra s Bluetooth klávesnicí, nebo pokud je baterie úplně vybitá, trvá plné
nabití více než tři hodiny. Pro nabití pouzdra s Bluetooth klávesnicí připojte koncovku Micro-USB
napájecího kabelu do napájecího konektoru USB na pouzdru s Bluetooth klávesnicí, a následně
připojte koncovku USB napájecího kabelu do USB portu počítače nebo napájecího adaptéru. Pokud
indikační LED dioda svítí červeně, pouzdro s Bluetooth klávesnicí se nabíjí. Prosím, používejte
dodávaný napájecí kabel USB. Použití jiného napájecího kabelu, který nesplňuje požadované
specifikace, může způsobit poškození zařízení.

Poznámka: Pouzdro s Bluetooth klávesnicí lze nabíjet, i když je vypnuté.

Připojení k tabletu
Před prvním použitím pouzdra s Bluetooth klávesnicí je nutné jej spárovat s vašim tabletem S6000.

Krok 1: Přepněte vypínač umístněný na boku klávesnice do polohy ON (zapnuto). LED dioda se na
dvě sekundy rozsvítí a následně zhasne. Stiskněte tlačítko Bluetooth na boku klávesnice. LED
dioda na klávesnici začne blikat a klávesnice bude viditelná pro ostatní zařízení.

Krok 2: Ve vašem tabletu S6000 jděte do
Bluetooth na zapnuto.

> Nastavení > Bluetooth a změňte stav připojení

Krok 3: Tablet zobrazí nápis VYHLEDÁVÁM… v pravém horním rohu obrazovky. Pokud se tento nápis
nezobrazí, klepněte na VYHLEDAT ZAŘÍZENÍ v pravém horním rohu.
Krok 4: Ze seznamu DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ na obrazovce vyberte LBK500_US. Jakmile se na
obrazovce zobrazí, že jste připojeni k LBK500_US, znamená to, že párování mezi klávesnicí a
tabletem proběhlo úspěšně.

Použití s tabletem
Použití: Pouzdro můžete použít jako stojan pro tablet S6000 tím, že tablet umístíte vodorovně do
drážky uprostřed, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Sklopení: Tablet S6000 můžete spojit s pouzdrem s Bluetooth klávesnicí obrazovkou čelem ke
klávesám. V takovém případě budou držet klávesnici na místě magnety, jak je znázorněno na
následujícím obrázku.

Poznámka: Při používání pouzdra s Bluetooth klávesnicí jako stojanu se vyvarujte přílišnému tlaku na
tablet a silným nárazům, aby nedošlo k poškození pouzdra.
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* Pro přepnutí metod vstupu pomocí SYM: Stiskněte současně klávesy Fn a SYM na klávesnici,
následně zvolte požadovanou metodu vstupu v zobrazeném okně „Volba metody vstupu“.

Více informací
Podrobnosti o funkcích zařízení IdeaTab a užitečné manuály naleznete na stránce
http://support.lenovo.com/. Manuál k vašemu zařízení IdeaTab naleznete v „Uživatelské příručce“,
která je dostupná k přečtení v oblíbených v prohlížeči vašeho IdeaTab.

Získání podpory
Pro podporu v oblasti síťových služeb a vyúčtování se obraťte na svého poskytovatele bezdrátové
sítě. Pokyny, jak používat vaše zařízení IdeaTab, naleznete na http://support.lenovo.com/.

Právní upozornění
Lenovo, logo Lenovo a IdeaTab jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo ve Spojených státech
a/nebo dalších zemích.
Názvy jiných společnosti, produktů nebo služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami
služeb těchto společností.
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