
Inhoud verpakking

1. Aluminium iPad case met geïntegreerd Bluetooth 3.0 toetsenbord
2. USB kabel
3. Gebruikershandleiding

1. Producteigenschappen

- Compacte beschermcase, standaard en toetsenbord in één
- Stijlvolle iPad case van aluminium
- Compatibel met alle iPad modellen, met uitzondering van  
 iPad 1 en iPad mini
- Zeer plat ontwerp, met iPad (gesloten 16,6mm),  
 zonder iPad 11mm
- Gewicht:  280 gram
- Geïntegreerd draadloos toetsenbord met Bluetooth 3.0 technologie
- Display standaard voor een comfortabele kijkhoek- en hoogte
- Ingebouwde herlaadbare lithium batterij – tot 40 uur  
 onafgebroken werken
- Speciale home-button voor eenvoudige en snelle toegang tot diverse  
 applicaties
- Lichtgewicht toetsenbord met comfortabele en stille toetsen.  
 Resistent tegen stof en water
- Energiebesparende slaapmodus voor optimaal 
 energieverbruik

2. Specificaties Bluetooth 3.0 toetsenbord

- Bluetooth 3.0 toetsenbord met comfortabele en stille toetsen
- Signaalbereik tot 10 meter
- GFSK protocol
- Operating voltage: 3.0-5.0
- Verbruik: <2.5 mA
- Verbruik tijdens stand-by: 1.5mA, verbruik tijdens slaapmodus <200µA
- Laadsnelheid: 4-5 uur bij volledig opladen (>100mA)
- Stand-by tijd: tot 60 dagen
- Tot 40 uur onafgebroken werken
- Batterijcapaciteit: 350mA
- Afmetingen batterij: 50x22x48 mm
- Levensduur batterij: 3 jaar
- Levensduur toetsenbord: 5 miljoen aanslagen
- Toetsaanslag: 80±10g
- Geschikt voor -10°C tot +55°C

3. Aansluiten van het Bluetooth 3.0 toetsenbord

Stap 1 Schakel de aan/uitknop in. Het Bluetooth indicatielampje licht op.

Stap 2 Druk op de ‘connect’ knop. Het toetsenbord is nu klaar om 
  aangesloten te worden op de iPad.

Stap 3 Zet de iPad aan en ontgrendel deze. Klik op het ‘Instellingen’  
  of ‘Settings’ icoon.

Stap 4 Kies voor de optie ‘Algemeen’ of ‘General’ om toegang te krijgen 
  tot de instellingen voor Bluetooth. Schakel Bluetooth in, de iPad 
  zoekt nu automatisch naar Bluetooth apparaten.

Stap 5 Zodra het toetsenbord verschijnt in de lijst met Bluetooth apparaten, 
  verbindt u deze aan de iPad. Klik daarvoor het toetsenbord aan in de 
  lijst en schakel de connectie met het toetsenbord in.

Stap 6 Vul de toegangscode in die verschijnt in uw beeldscherm om de iPad  
  en het toetsenbord te koppelen.

Stap 7 Het toetsenbord is succesvol gekoppeld en klaar voor gebruik.

Opmerking
het draadloze toetsenbord kan verbonden worden met iPad 2,3,4, iPhone 
3G, 3GS, 4G en iPod Touch met iOS4.0 of hoger. Verifieer de specificaties en 
compatibiliteit van overige Bluetooth apparaten voor u de apparaten verbindt 
met het toetsenbord. 

4. Opladen

Wanneer het Bluetooth indicatielampje aanhoudend knippert betekent  
dit dat de batterij leeg raakt. Volg de onderstaande stappen om de batterij  
op te laden.

Stap 1 Verbind de USB-B zijde van de meegeleverde USB-kabel met de iPad.

Stap 2 Verbind de USB-A zijde van de meegeleverde USB-kabel met de USB 
  adapter die u vervolgens in het stopcontact steekt, of verbind de 
  USB-A zijde met de USB-ingang van uw computer.

Stap 3 Het rode indicatielampje zal oplichten zolang het toetsenbord wordt 
  opgeladen. Wanneer het toetsenbord volledig is opgeladen, gaat het 
  indicatielampje automatisch uit.

5. Energiebesparende slaapstand

Voor optimale energiebesparing schakelt het toetsenbord automatisch  
over naar de slaapstand indien er gedurende 15 minuten geen activiteit is 
geweest. Om het toetsenbord weer te activeren houdt u een willekeurige  
toets 3 seconden ingedrukt.

6. Veiligheidsmaatregelen

- Houd het product op afstand van scherpe objecten
- Plaats geen zware voorwerpen bovenop het toetsenbord
- Oefen geen druk uit op het toetsenbord en verbuig  
 het product niet
- Gebruik het product niet in combinatie met (chemische  
 en organische) vloeistoffen
- Houd het product op afstand van warmtebronnen
 

7. Reiniging

Maak het product schoon met een vochtige doek. Gebruik geen chemische 
vloeistoffen of olie!

8. Hulp bij problemen

(A) Het toetsenbord maakt geen verbinding

1. Controleer of de aan/uit knop is ingeschakeld.
2. Controleer of het toetsenbord zich binnen het signaalbereik 
 bevindt t.o.v. het Bluetooth apparaat.
3. Controleer of de batterij is opgeladen.
4. Controleer of de Bluetooth functionaliteit van de iPad  
 is ingeschakeld.
5. Controleer of het toetsenbord is verbonden met de iPad .
6. Controleer of het toetsenbord is gekoppeld met de iPad.

(B) De batterij laadt niet op

1. Controleer of de USB kabel op de juiste wijze is gekoppeld aan 
 het toetsenbord en de energiebron (computer/laptop of 
 USB adapter).
2. Controleer bij gebruik van de USB adapter of deze goed in  
 het stopcontact zit.

9. Opmerkingen

iPad, iPhone en iPod Touch zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.
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Package content

1. Aluminum iPad case with integrated Bluetooth 3.0 keyboard
2. USB cable
3. User manual

1. Product specifications

- Compact protective case, stand and keyboard, all in one
- Stylish aluminum iPad case
- Compatible with all iPad models, excluding iPad 1 and iPad mini
- Flat design, 16,6 mm (closed, with iPad)
- Weight: 280 grams
- Integrated wireless keyboard with Bluetooth 3.0 technology
- Display stand for comfortable viewing angle
- Build-in rechargable lithium battery – up to 40 hours of nonstop working
- Home-button for fast and easy access to applications
- Lightweight keyboard with comfortable and silent keys
- Water and dust resistant
- Energysaving sleep mode

2. Specifications Bluetooth 3.0 keyboard

- Bluetooth 3.0 keyboard with comfortable and silent keys
- Wireless reach up to 10 meters
- GFSK protocol
- Operating voltage: 3.0-5.0
- Energy use: <2.5 mA
- Energy use during stand-by: 1.5 mA, energy use during  
 sleep mode <200µA
- Required charging time: 4-5 hours (full charge)
- Stand-by mode: up to 60 days
- Battery power: up to 40 hours of nonstop working
- Battery capacity: 350 mA
- Battery size: 50x22x48 mm
- Battery lifetime: 3 years
- Keyboard lifetime: 5 million strokes
- Typing response: 80±10g

3. Connection of the Bluetooth 3.0 keyboard

Step 1 Switch the on/off button to ‘on’. The Bluetooth signal light will  
  be turned on.

Step 2 Press ‘Connect’ to prepare the keyboard for connection. 

Step 3 Turn on your iPad and unlock the tablet. Press ‘Settings’

Step 4 Choose the option ‘General’ to get access to the Bluetooth menu. 
  Make sure Bluetooth is switched on. Your iPad will automatically 
  search for Bluetooth devices.

Step 5 Connect the keyboard to the iPad once the keyboard appears in the
  list with Bluetooth devices by clicking on the keyboard in the list and
  switching on the connection.

Step 6 Enter the access code that appears on your screen to connect the 
  iPad and the keyboard.

Step 7 You have succesfully connected the keyboard,  
  which is now ready to use!

Comment
this keyboard can be connected with iPad 2,3,4, iPhone 3G, 3GS, 4G and iPod 
Touch with iOS4.0 or higher. Please verify specifications and compatibility 
before you try to connect other devices with this keyboard.

4. Charge

When the Bluetooth indicator light is blinking, the battery is low and needs to 
be charged. Please follow the next steps to charge the battery.

Step 1 Connect the USB-B side of the USB cable with the iPad

Step 2 Connect the USB-A side of the cable with a USB adapter and plug 
  the adapter into the power network, or connect the USB-A side with
  the USB port on your laptop/computer.

Step 3 The red indicator light will be turned on as long as the battery is 
  charging. When the battery is fully charged, the indicator light will 
  automatically turn off.

5. Energy saving sleep mode

For optimal energy use the keyboard automatically switches into sleep mode 
after 15 minutes without activity. To reactivate the keyboard, please press a 
random key for 3 seconds.

6. Safety instructions

- Keep the product away from sharp objects
- Don’t place heavy objects on top of the product
- Don’t put any pressure on the keyboard, don’t bend the product
- Don’t use any (chemical or organic) liquids with the product
- Keep the product away from heating sources

7. Cleaning

Clean the product with a moist cloth. Don’t use any chemical liquids or oil!

 8. Troubleshooting

(A) The keyboard does not connect

1. Check if the on/off button is switched on.
2. Check if the Bluetooth deivce is within the 10 meter signal range 
 of the keyboard
3. Check if the battery is charged
4. Check if the Bluetooth application of the iPad is switched on
5. Check if the keyboard is paired with the iPad
6. Check if the keyboard is connected to the iPad

(B) The battery does not charge

1. Check if the USB cable is connected to the keyboard and the power source  
 (computer/laptop or USB adapter)
2. If you use the USB adapter, please check if the adapter is plugged into  
 the power network correctly.

9. Note

iPad, iPhone and iPod Touch are registered trade marks of Apple Inc.
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