
Xiaomi MIIIW K02, kettős üzemmódú
Bluetooth billentyűzet

Használati utasítás

Használat előtt kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg
későbbi használatra.



Paraméterek

Termék neve: MIIIW Dual-mode billentyűzet
Modell: MWBK01
Csatlakozási mód: BLE 4.0、RF 2.4GHz
A berendezés neve: MIIIW Dual-mode Keyboard
Működési hatótáv: 8m
Elem típusa: AAA elem
Üzemi hőmérséklet: 0～40°C
Támogatási rendszer: Windows 10, macOS 10.10, Android 5.0 vagy iOS 9.3 és újabb ajánlott.

USB vevő mód

1. Nyomja le a levehető hátlapot.
2. Távolítsa el a sávellenállást és az USB-vevőt.
3. Zárja le a fedelet.
4. Csatlakoztassa az USB-vevőt a számítógép USB-portjába.
5. Nyomja a bekapcsoló gombot jobbra, és a tápellátás jelzőfénye világítani kezd.
6. Az USB-kapcsolat jelzőfénye 3 másodpercig világít, majd kialszik, jelezve, hogy az USB-
vevő sikeresen csatlakoztatva lett.
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Bluetooth mód

1. Kapcsolja be a számítógépen a Bluetooth-t.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth-kapcsolat gombot, amíg a fehér fény villogni
nem kezd.
3. Keresse meg és kattintson a „MIIIW Dual-mode Keyboard” elemre a számítógépe
„Bluetooth-eszközök hozzáadása” menüjében.
4. Kattintson a "Csatlakozás" gombra.
5. Írja be a PIN kódot, és nyomja meg az Entert a jóváhagyáshoz. Vagy kattintson a
"Csatlakozás" gombra a képernyőn.
Csatlakozási kérés a következőtől: MIIIW Dual-mode Keyboard
6. A Bluetooth-kapcsolat jelzőfénye 3 másodpercig világít, majd kialszik, jelezve, hogy a
Bluetooth mód sikeresen csatlakozott.

Funkciógombok

Az USB-vevő funkciói

Nyomja meg az USB csatlakozási gombot. Ha a fehér fény világít, az
azt jelzi, hogy az USB vevőegység sikeresen csatlakoztatva van.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az USB csatlakozási gombot az USB
vevő újbóli párosításához.

A Bluetooth kapcsolat gombjának funkciói

Nyomja meg a Bluetooth kapcsolat gombot. Ha a fehér fény világít, az
azt jelzi, hogy a Bluetooth sikeresen csatlakozott.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth kapcsolat gombot, amíg
a fehér fény villogni nem kezd, hogy belépjen a Bluetooth párosítási
módba.

Rendszer adaptációs kapcsoló

Nyomja meg a Rendszerváltó kapcsolót, és a fehér fény 3 másodpercig
világít, majd a rendszer átvált Mac rendszerváltó módba.
Nyomja meg a rendszerváltó kapcsolót, és a zöld lámpa 3 másodpercig
világít, majd a rendszer PC rendszer váltó módba kapcsol.

FN+ESC Lezár/Felold FN

F1 Képernyő fényereje -

F2 Képernyő fényereje +

F3 Ablakok közötti váltás

F4 Asztal elrejtése/mutatása

F5 Vissza a böngészőbe

F6 Keresés

F7 Előző szám

F8 Lejátszás/Szünet

F9 Következő szám

F10 Némítás

F11 Hangerő le

F12 Hangerő fel



Tippek

Amikor a tápellátás jelzőfénye ki van kapcsolva, nyomja meg a Rendszerváltó kapcsolót a
vevő aktuális állapotának jelzéséhez. Amikor a tápellátás jelzőfénye világít, nyomja meg a
Rendszerváltó kapcsolót, hogy lehetővé tegye a rendszer számára a PC és Mac módok
közötti váltást.

Ha a tápfeszültségjelző fehér fénye világít, a rendszer Mac módban van; ha a zöld fény világít,
a rendszer PC módban van; Ha a piros lámpa világít, az akkumulátor lemerült.

Ha a billentyűzet több mint öt percig tétlen, automatikusan alvó módba lép. Nyomja meg
bármelyik szabványos billentyűt a billentyűzet felébresztéséhez, kivéve a speciális
billentyűket, köztük az FN-t, az USB-csatlakozó gombot, a Bluetooth-csatlakozási gombot
és a rendszerváltó kapcsolót.

Kérjük, ne vegye le a gomboktól a védősapkát, hogy megóvja őket a sérülésektől.
Ne csatlakoztassa az USB-vevőt az USB HUB-hoz, különben egyes billentyűzetfunkciók
meghibásodnak.

Figyelem

Az akkumulátor nem megfelelő cseréje szivárgást, robbanást vagy személyi sérülést
okozhat.
Ne szerelje szét, ne rongálja meg, és ne tegye ki az akkumulátort vezető anyagoknak,
nedvességnek, folyadéknak vagy túl magas hőmérsékletnek.
Ne használja vagy töltse az akkumulátort szivárgás, elszíneződés, deformáció vagy
bármilyen más rendellenesség esetén.
Ne hagyja lemerülten vagy hosszú ideig használaton kívül az akkumulátort.
Ne zárja rövidre az akkumulátort.
Az akkumulátor élettartama használattól függően változik. A leselejtezett akkumulátorokat
a helyi törvényeknek megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha nincsenek erre vonatkozó
törvények vagy előírások, kérjük, dobja ki a készüléket az elektronikai eszközöknek kijelölt
hulladékgyűjtőbe.
Ha véletlenül folyadék kerül a termékre, azonnal húzza ki a tápfeszültséget, és távolítsa el a
termékről. A további használat tüzet vagy áramütést okozhat. Ellenőrzés és javítás céljából
forduljon az forgalmazóhoz vagy a legközelebbi ügyfélszolgálathoz.

Biztonságos használat

Ne kísérelje meg szétszerelni vagy kicserélni a billentyűzet bármely részét, kivéve a
használati útmutatóban leírtakat.
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani ezt a terméket. Ha szervizre vagy javításra szorul,
kérjük, KÜLDJE VISSZA a terméket a gyártónak.
Ha a termék nem működik megfelelően, hívja az MIIIW támogatási személyzetét.
Ezt a terméket 14 éven aluli gyermekek nem használhatják.

A termék egymást követő, hosszú ideig tartó használata ideg-, inak- vagy izomkárosodást
okozhat a kezeken, csuklókon, karokon, vállakon, nyakon vagy háton. Ha olyan tünetei
vannak, mint a fájdalom, zsibbadás, fájdalom, duzzanat, égő érzés, görcsök vagy merevség,
kérjük, forduljon szakképzett egészségügyi szakemberhez.

Normál és előrelátható nem megfelelő működési feltételek mellett ez a termék nem jelent
biztonsági kockázatot. Ha a termék nem működik megfelelően, hívja az MIIIW
ügyfélszolgálatát. Ha bármilyen szervizre vagy javításra van szüksége, kérjük, vigye VISSZA
a terméket a gyártónak.



Az akkumulátort és a burkolatot rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem sérültek-e. A
karbantartási műveletekre nem vonatkoznak a termék megfelelőségi követelményei.
A termék bármely, az MIIIW kifejezett jóváhagyása nélkül történő átszerelése vagy
módosítása a felhasználó készülék üzemeltetési jogának és a termékgarancia
érvénytelenítését eredményezi.

Garancia

Erre a berendezésre a vásárlás dátumától számított egy év korlátozott hardvergarancia
vonatkozik. A részletekért látogasson el a www.MIIIW.com oldalra.
Tipp: Mivel a csomagolódoboz a szállítás során fontos a termék biztonságának garantálása
érdekében, javasoljuk, hogy a dobozt a kézhezvételtől számított legalább 15 napig őrizze
meg.


