
Bluetooth klávesnice Belkin pro tablety  

Návod k obsluze 

Bezdrátová Bluetooth klávesnice Belkin vám umožní pohodlné psaní textů na vašem tabletu bez 

rozčilujících a překážejících kabelů. 

Pokud je klávesnice vybavena vestavěným akumulátorem s 

dobíjením přes Micro USB konektor, nabijte nejprve akumulátor 

připojením klávesnice k vhodnému napájecímu zdroji (laptop, 

napájecí adaptér s USB výstupem apod.). Plné nabití akumulátoru 

je signalizováno zhasnutím oranžové LED kontrolky. 

V případě klávesnic napájených z alkalických baterií vytáhněte 

před zahájením používání přepravní pásku z prostoru baterií. 

Před prvním použitím s každým novým tabletem, se kterým budete chtít klávesnici používat, je zapotřebí 

nejprve spárovat klávesnici a tablet mezi sebou. Po spárování budou obě zařízení vzájemně komunikovat 

pokaždé, když dojde k jejich zapnutí. Pokud modrá LED kontrolka bliká, zařízení nejsou mezi sebou 

spárována. 

Postup spárování pro zařízení iPad : 

1) Na zařízení iPad zvolte ikonku Nastavení 

(Settings). 

2) Zvolte menu Obecné (General). 

3) V záložce Bluetooth zapněte komunikaci do 

stavu Zapnuto (On). 

4) Zapněte Bluetooth klávesnici Belkin. 

5) Klávesnice Belkin se zobrazí v seznamu 

zařízení (Devices). 

6) Na obrazovce se objeví párovací kód. Zadejte 

tento kód na klávesnici. 

7) Úspěšné spárování je potvrzeno zprávou na 

obrazovce. Pokud nedojde k úspěšnému 

spárování tabletu a klávesnice, postup opakujte. 

 

 

Postup spárování pro zařízení Android : 

1) Na tabletu zvolte ikonku Nastavení (Settings). 

2) V záložce Bezdrátové & Sítě (Wireless and 

Networks) zapněte Bluetooth do stavu Zapnuto 

(On). 

3) Zvolte Bluetooth nastavení (Bluetooth 

Settings) a poté volbu Vyhledat zařízení (Scan 

Devices). 

4) Zapněte Bluetooth klávesnici Belkin, poté na 

klávesnici stiskněte a držte tlačítko Pair. 

5) Na tabletu v Bluetooth nastavení, v seznamu 

Dostupná zařízení (Found Devices) zvolte 

Bluetooth klávesnici Belkin. 

6) Na obrazovce se objeví párovací kód. Zadejte 

tento kód na klávesnici. 

7) Úspěšné spárování je potvrzeno zprávou na 

obrazovce. Pokud nedojde k úspěšnému 

spárování tabletu a klávesnice, postup opakujte. 



Klávesnice má vestavěnou technologii pro šetření energie. Po delší době nečinnosti se automaticky 

přepne do úsporného režimu. K jejímu opětovnému zapnutí stiskněte libovolnou klávesu. Modrá LED 

kontrolka bude blikat po dobu, kdy je obnovována komunikace s tabletem. Úspěšné obnovení 

komunikace je signalizováno rozsvícením kontrolky na dobu 2 sekund. Poté zhasne a během dalšího 

používání klávesnice zůstane zhasnutá. 


