
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Ο 
παραγωγός δεν δηλώνει ευθύνη για ακατάλληλη χρήση και χειρισμό. 
 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές σε ένα αεροπλάνο. Βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή είναι εκτός λειτουργίας κατά την πτήση. 
 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ 
Απενεργοποιήστε τη συσκευή κοντά σε βενζινάδικα, καύσιμα, χημικούς παράγοντες και άλλα επικίνδυνα 
υλικά. 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την οδήγηση. 
 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Ακολουθήστε τυχόν ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή όπως νοσοκομεία και 
πάντα απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν επιτρέπεται η χρήση της ή όταν μπορεί να προκαλέσει 
παρεμβολές ή κίνδυνο. 
 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα. 
Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη ή η λειτουργία της είναι ανώμαλη. 
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή να την επιδιορθώσετε μόνοι σας. Σε περίπτωση 
ζημιάς επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σημείο συντήρησης για έλεγχο / επισκευή. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Καθαρίστε με μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικούς παράγοντες για να καθαρίσετε 
το προϊόν. 
 
Προστατεύστε αυτό το προϊόν από την υγρασία, την υγρασία, το νερό και οποιοδήποτε άλλο υγρό. 
Αποφύγετε τη χρήση / αποθήκευση σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην το εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως και 
πηγές θερμότητας. 
 

Ένδειξη Δραστηριότητα ένδειξης Κατάσταση συστήματος 
 Στερεό κόκκινο Φόρτιση 

 
Αναβοσβήνει μπλε Έτοιμη για σύνδεση με εξωτερική 

συσκευή 

Στερεά μπλε Η ΣΥΝΔΕΣΗ καθιερωθηκε 

 
Αναβοσβήνει πορτοκαλί κάθε 
φορά που πατάτε το πλήκτρο ή 
αγγίξτε το touchpad / Αναβοσβήνει 
πορτοκαλί 

Ενημερώνει τον χρήστη ότι το 
πλήκτρο έχει πατηθεί / Χαμηλή 
μπαταρία 

 
ΦΟΡΤΙΣΗ 
 

1. Τοποθετήστε ένα βύσμα του καλωδίου USB στη θύρα microUSB της συσκευής. 
2. Συνδέστε το άλλο βύσμα στον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος ή σε μια θύρα USB 

συμβατού υπολογιστή. 
3. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα. 
4. Όταν η συσκευή φορτίζεται, η κόκκινη ένδειξη φόρτισης είναι αναμμένη. 



5. Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, η κόκκινη ένδειξη σβήνει. 

6. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο USB από τη συσκευή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.  
 
Σημειώσεις: 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.   
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας και αφαιρέστε το νανο δέκτη. 
2. Συνδέστε το στη θύρα USB της εξωτερικής συσκευής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το 

ασύρματο πληκτρολόγιο. 
3. Σύρετε το διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής στη θέση ON. 
4. Η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για σύνδεση 

με την εξωτερική συσκευή. 
5. Όταν το πληκτρολόγιο συνδέεται με την εξωτερική συσκευή, ανάβει η μπλε ενδεικτική λυχνία. Το 

ασύρματο πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για χρήση. 

6. Θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μετά τη χρήση, σύροντας το διακόπτη λειτουργίας στη 
θέση OFF. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το νανο-δέκτη στην υποδοχή του μέσα στη θήκη μπαταριών. 

 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ 
Το πληκτρολόγιο θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από 3 λεπτά χωρίς λειτουργία (όλοι οι 
δείκτες είναι απενεργοποιημένοι). Ο χρήστης μπορεί να ξυπνήσει το πληκτρολόγιο ανά πάσα στιγμή 
πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.  
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
 

Πληκτρο Λειτουργία 
Fn +  Ρυθμίστε την ταχύτητα του δρομέα (3 διαθέσιμα επίπεδα ταχύτητας) 
Fn +  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωτισμού. 

Fn + Enter Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Fn και ταυτόχρονα σύρετε το 
δάχτυλό σας πάνω και κάτω για να αλλάξετε την ένταση του φωτισμού 

Fn + Del Ανοίξτε το Διαχειριστή εργασιών 

 

 

Διαγραφή λειτουργίας 

 

 

Αγγίξτε το αφής μία φορά με ένα δάχτυλο - αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 

 
 

Αγγίξτε την αφής μία φορά με δύο δάχτυλα - το δεξιό κουμπί του ποντικιού 

 Σύρετε δύο δάχτυλα πάνω και κάτω σε ένα touchpad - μετακινηθείτε προς τα 
επάνω και προς τα κάτω (τροχός κύλισης) 

menu Για το Android: επιστροφή στην κύρια διασύνδεση 

 Για Windows: ανοίξτε την αρχική σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης 
 Για το Android: ανοίξτε το μενού επιλογών 

   L   Για Windows: δεξί πλήκτρο του ποντικιού 
   R   Αυξήστε την ένταση 

 



Πλήκτρο Fn 
Πατήστε το πλήκτρο Fn μαζί με το πλήκτρο από το 1 στο 0 για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πλήκτρα 
λειτουργιών. 
 
Πλήκτρο Shift 
Πατήστε το πλήκτρο Shift μαζί με το πλήκτρο από το 1 στο 0 για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες. 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία  Πιθανή λύση 

Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται Χαμηλή στάθμη μπαταρίας 
Η συσκευή δεν είναι 
ενεργοποιημένη 

Παρακαλώ φορτίστε τη συσκευή 
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης 
τροφοδοσίας είναι στη θέση ΟΝ 

Το πληκτρολόγιο δεν μπορεί να 
πραγματοποιήσει σύνδεση με το 
νανο δέκτη 

Ο νανοσυλλέκτης μπορεί να μην 
είναι σωστά συνδεδεμένος 

Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε 
το νανο-δέκτη 

Ο δείκτης του ποντικιού κινείται με 
αδράνεια ή / και δεν 
ανταποκρίνεται 

Η συσκευή ενδέχεται να μην 
βρίσκεται εντός του εύρους 
λειτουργίας 
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας 
Σκόνη ή λάδι στην επιφάνεια αφής 

Φέρτε τη μονάδα πιο κοντά στον 
νανο δέκτη 
Φορτίστε τη συσκευή 
Καθαρίστε το touchpad με ένα 
μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί 

Η συσκευή δεν φορτίζεται Ελαττωματική μπαταρία 
Η συσκευή δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένη με το φορτιστή 

Επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο σημείο 
εξυπηρέτησης για έλεγχο / 
επισκευή 
Ελέγξτε τις συνδέσεις 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Πλήρης διάταξη πληκτρολογίου QWERTY με λειτουργία αφής και ποντικιού 
Οπίσθιος φωτισμός 
Λειτουργία αναστολής λειτουργίας 
Λειτουργία κύλισης 
Αφιερωμένο σε: έξυπνες τηλεοράσεις, κουτιά τηλεόρασης, κονσόλες παιχνιδιών, tablet, 
φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές, smartphones 
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows, Windows Mobile, Android, Linux, 
macOS 
Συχνότητα: 2,4 GHz 
Απόσταση λειτουργίας: 10 μ 
Χωρητικότητα μπαταρίας: 300 mAh 
Φόρτιση: 5 V; 300 mA 
Βάρος: 94,3 g 
Διαστάσεις: 140 x 16 x 91 mm 
Στο σετ: νανο δέκτης, μπαταρία, καλωδίου USB, εγχειρίδο χρήσης 


