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1. Úvod

Sklápìcí bezdrátová klávesnice Nokia umo¾òuje pohodlné zadávání textu. Úplná klávesnice Q
s pøipojením Bluetooth slou¾í k dosa¾ení nejlep¹ích výsledkù práce s aplikacemi telefonu pro 
Mù¾ete na ní psát textové zprávy a elektronickou po¹tu èi upravovat polo¾ky kalendáøe. Kom
produktivitu a styl.

Klávesnice je dodávána se dvìma bateriemi AAA. Chcete-li pou¾ívat klávesnici s kompatibilní
musíte mít aplikaci Wireless Keyboard. Pokud není aplikace ji¾ nainstalována v telefonu, mù¾
stránky www.nokia.com/support nebo z místní webové stránky Nokia.

Pøed pou¾itím klávesnice se peèlivì seznamte s touto u¾ivatelskou pøíruèkou. Pøeètìte si také
pøíruèku k telefonu, která obsahuje dùle¾ité informace o bezpeènosti a údr¾bì. Zaøízení se skl
malých samostatných dílù. Uchovávejte je mimo dosah malých dìtí.

■ Bezdrátová technologie Bluetooth
Bezdrátová klávesnice je urèena pro kompatibilní telefony Nokia s u¾ivatelským rozhraním Se
podporujícím bezdrátovou technologii Bluetooth. Klávesnice podporuje profil Human Interfa
(Pojem profil oznaèuje soubor pøíkazù Bluetooth, které telefon pou¾ívá k ovládání klávesnice.

Pøipojení Bluetooth nevy¾aduje pøímou viditelnost mezi kompatibilním telefonem a klávesnic
zaøízení musí být maximálnì 10 metrù od sebe. Pøipojení mù¾e být ru¹eno rùznými pøeká¾kam
èi dal¹ími elektronickými zaøízeními.

Bezdrátová klávesnice vyhovuje standardu technologie Bluetooth 1.1. Spolupráce mezi kláve
zaøízením s podporou Bluetooth není zaruèena, proto¾e je závislá na kompatibilitì. Informace
mezi klávesnicí a dal¹ími zaøízeními s podporou technologie Bluetooth získáte od místního pr
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2. Zaèínáme

V nìkterých místech mù¾e být pou¾ití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místn
provozovatele slu¾eb.

■ Pøehled
Klávesnice se skládá z následujících dílù (viz obrázek 1):

Uvolòovací tlaèítko (1) slou¾í k otevøení klávesnice.

Zasouvací stojan (2)

Kryt prostoru pro baterie (3)
Kontrolky (4). Zelená kontrolka  svítí pøi psaní znakù zobrazených na klávesách zelenì. M

 znázoròuje stav pøipojení Bluetooth. Kontrolka  bliká èervenì pøi nedostateèném nabit
v dobì, kdy je klávesnice zapnuta.
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Vypínaè (5) klávesnici zapíná a vypíná.

Klávesa Fn (6). Viz èást Psaní textu na stranì 12.

Klávesy Shift (7). Viz èást Psaní textu na stranì 12.

Klávesa Caps lock (8) pøepíná mezi malými a velkými písmeny.

Klávesa Tab/Esc (9). Pøeètìte si pokyny k aplikaci pro úpravy textu.

Klávesa Backspace (10) sma¾e znak vlevo od kurzoru.

Klávesa Enter (11) pøidá nový øádek (pøi psaní textu) nebo v nìkterých nabídkách vybere fun

Klávesa Del (12) sma¾e znak vpravo od kurzoru.

Klávesy Ctrl a Alt (13). Pøeètìte si pokyny k aplikaci pro úpravy textu. Chcete-li otevøít men
kompatibilního telefonu, stisknìte a podr¾te klávesy Ctrl a Alt a stisknìte klávesu Del.
Klávesa Alt Gr (14) otevøe seznam speciálních znakù.

Mezerník (15) vlo¾í mezeru.

Klávesy volby (16) mají stejné funkce jako tlaèítka volby na kompatibilním telefonu.

Klávesy se ¹ipkami (17) mají stejné funkce jako tlaèítka listování na kompatibilním telefonu

Klávesa Menu  (18) otevøe hlavní menu kompatibilního telefonu.

Klávesa Zprávy  (19) otevøe aplikaci pro posílání zpráv v kompatibilním telefonu.

Pøed pou¾itím klávesnice proveïte následující operace:

• Nainstalujte baterie. Viz stranu 7.

• Není-li aplikace ji¾ nainstalována v telefonu, stáhnìte a nainstalujte aplikaci Wireless Key
z www.nokia.com/support nebo místní webové stránky Nokia. Viz stranu 8. Aplikace mù¾e
dodána s telefonem, ale nemusí v nìm být dosud nainstalována.

• Spárujte klávesnici s kompatibilním telefonem. Viz stranu 8.

• Chcete-li, umístìte telefon do stojanu. Viz stranu 11.
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■ Instalace baterií a práce s nimi
Bezdrátovou klávesnici pou¾ívejte se standardními bateriemi AAA.

Posunutím krytu otevøete prostor pro baterie v klávesnici. Umístìte do klávesnice dvì baterie
baterií je oznaèena v prostoru pro baterie. Zasunutím krytu ke klávesnici prostor pro baterie z

Provozní doby baterií
Provozní doba dodaných baterií je a¾ 50 hodin. Provozní doba jiných baterií se li¹í podle typu b
se automaticky vypne pøi sklopení (nebo pokud ji v otevøeném stavu nepou¾íváte po dobu 10 

Kontrolka baterie
Kdy¾ se baterie blí¾í vybití, bliká èervená kontrolka  ka¾dé 3 sekundy. Kdy¾ jsou baterie vyb
kontrolka  ka¾dou sekundu. V takové situaci baterie vymìòte.

■ Otevøení klávesnice
Chcete-li klávesnici otevøít, stisknìte uvolòovací tlaèítko smìrem k nápisu 
Nokia (obrázek 2) a klávesnici rozlo¾te.

■ Zapnutí a vypnutí klávesnice
Klávesnici zapnìte pøidr¾ením vypínaèe na pøibli¾nì 2 sekundy. Zelená kontrolka  se rozsv
sekundu. Tato kontrolka a modrá kontrolka  rychle blikají, dokud se klávesnice nespáruje s 
telefonem (do 5 minut). Po spárování zaøízení bliká zelená kontrolka  pomaleji. Pokud kláv
nepou¾íváte, automaticky se vypne.

Klávesnici vypnete zavøením nebo pøidr¾ením vypínaèe na pøibli¾nì 2 sekundy. Èervený indiká
jednu sekundu blikat a klávesnice se vypne.
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■ Instalování aplikace
Chcete-li pou¾ívat klávesnici s kompatibilním telefonem, musíte mít aplikaci Wireless Keyboa
aplikace ji¾ nainstalována v telefonu, mù¾ete ji stáhnout ze stránky www.nokia.com/support 
webové stránky Nokia a poté nainstalovat do telefonu. Aplikace mù¾e být rovnì¾ dodána s te
nemusí v nìm být dosud nainstalována.

Chcete-li nainstalovat aplikaci, otevøete aplikaci Install Kb z hlavního menu telefonu.

Kdy¾ se instalaèní program zeptá, kam chcete aplikaci Wireless Keyboard instalovat, vyberte 
nebo pamì»ovou kartu. 

Pokud s telefonem pou¾íváte nìkolik pamì»ových karet, vyberte instalaci do pamìti telefonu.
naleznete v u¾ivatelské pøíruèce ke kompatibilnímu telefonu.

■ Spárování klávesnice s kompatibilním telefonem
1. Není-li telefon zapnutý, zapnìte jej.

2. Vstupte do menu Bluetooth v telefonu a zkontrolujte, zda je aktivována funkce Bluetooth

3. Zapnìte klávesnici.

4. Spus»te aplikaci Wireless Keyboard, stisknìte tlaèítko Volby a vyberte mo¾nost Find keybo
klávesnice). Telefon zaène hledat zaøízení Bluetooth.

5. Vyberte v seznamu klávesnici.

6. Chcete-li klávesnici spárovat s telefonem, zadejte v telefonu libovolný pøístupový kód Blu
9 èíslic), do 30 sekund zadejte stejný kód na klávesnici a stisknìte klávesu Enter. Pøístupov
zapisovat, proto¾e pøi pøípadném dal¹ím párování klávesnice s telefonem mù¾ete pou¾ít ji

Pøi zadávání èíslic pøístupového kódu Bluetooth nemusíte stisknout klávesu Fn.

7. Pokud vás aplikace po¾ádá o volbu rozlo¾ení kláves, vyberte rozlo¾ení v seznamu zobrazen
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8. Poèkejte, a¾ se objeví název klávesnice (SU-8W) a a¾ se její stav zmìní na Connected (Pøip
kontrolka  na klávesnici zaène blikat pomalu.

Nyní je klávesnice pøipojena k telefonu a mù¾ete ji pou¾ívat. Podrobnosti naleznete v èást
Práce s klávesnicí na stranì 11.

Pokud chcete s kompatibilním telefonem pou¾ívat klávesnici, musí být v telefonu spu¹tìna ap
Keyboard. Chcete-li spustit jinou aplikaci, ani¾ byste zavírali aplikaci Wireless Keyboard, stisk
menu na telefonu a vyberte po¾adovanou aplikaci.

Informace o práci s aplikací Wireless Keyboard naleznete v její nápovìdì. V této aplikaci mù¾
nastavit automatické spou¹tìní aplikace Wireless Keyboard pøi zapnutí telefonu.

Odpojení klávesnice
Klávesnici mù¾ete od kompatibilního telefonu odpojit, napøíklad kdy¾ chcete s telefonem pou
Bluetooth.

Klávesnici mù¾ete odpojit následujícími zpùsoby:

• Vypnìte klávesnici, 10 minut ji nepou¾ívejte nebo ji sklopte.

• Odpojte klávesnici v aplikaci Wireless Keyboard: stisknìte tlaèítko Volby a vyberte mo¾no
Bluetooth (Odpojit Bluetooth).

• Zavøete aplikaci Wireless Keyboard: stisknìte tlaèítko Volby a vyberte mo¾nost Exit (Kone

• Umístìte klávesnici dále ne¾ 10 metrù od kompatibilního telefonu.

Klávesnice se odpojí i v pøípadì vybití baterií.

Pamatujte si, ¾e k odpojení klávesnice není potøeba vymazat informace o spárování. Po opìto
spárované klávesnice ji¾ nebudete vyzváni k zadání pøístupového kódu.
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Pøipojení spárované klávesnice
Chcete-li klávesnici pøipojit ke kompatibilnímu telefonu s aktivovanou funkcí Bluetooth a spu
Wireless Keyboard, zapnìte klávesnici a zaènìte psát. Klávesnici mù¾ete pøipojit také v aplika
Keyboard.

Automatické pøipojení se po zapnutí klávesnice vytvoøí, jen pokud byl spárovaný telefon nasta
po¾adavku na pøipojení pøes rozhraní Bluetooth bez potvrzení. Tuto funkci mù¾ete nastavit v 
Keyboard.

■ Øe¹ení potí¾í
Nemù¾ete-li klávesnici pøipojit ke kompatibilnímu telefonu, postupujte následovnì:

• Zkontrolujte, zda je klávesnice zapnuta a spárována s telefonem.

• Zkontrolujte, zda je v telefonu aktivována funkce Bluetooth.

• Zkontrolujte, zda je v telefonu spu¹tìna aplikace Wireless Keyboard.

• Zkontrolujte, zda k telefonu není pøipojeno jiné zaøízení Bluetooth.



11

 kompatibilní 

lefon do stojanu 

 pùvodní polohy.
© 2004-2006 Nokia. All rights reserved.

3. Práce s klávesnicí

■ Umístìní telefonu do stojanu
Souèástí klávesnice je zasouvací stojan, do kterého mù¾ete po dobu práce s klávesnicí umístit
telefon.

Stojan vysuòte z klávesnice podle obrázku 3. 

Stojan mù¾ete ponechat pøipojený ke klávesnici nebo ho polo¾it vedle klávesnice. Umístìte te
a sklopte ho do polohy, ve které na nìj budete pohodlnì vidìt.

Po dokonèení práce s klávesnicí sejmìte telefon ze stojanu a zatlaète stojan do klávesnice do
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■ Psaní textu
Klávesnici pøi práci polo¾te na plochý povrch. Chcete-li na klávesnici psát text, stisknìte kláve
klávesnici nebo stisknìte tlaèítko menu na kompatibilním telefonu (aby zùstala spu¹tìna apli
Keyboard) a spus»te po¾adovanou aplikaci, napøíklad el. po¹tu. Chcete-li v telefonu spustit ap
zpráv, mù¾ete stisknout klávesu  na klávesnici.

Pokud chcete s kompatibilním telefonem pou¾ívat klávesnici, musí být v telefonu spu¹tìna ap
Keyboard.

Psaní znakù, které jsou na klávesách uvedeny èernì
Chcete-li napsat malé písmeno nebo speciální znak uvedený na spodní èásti klávesy, stisknìt
klávesu.

Chcete-li napsat velké písmeno nebo speciální znak uvedený na horní èásti klávesy, stisknìte 
Shift a stisknìte po¾adovanou klávesu. Chcete-li psát více velkých písmen, stisknìte klávesu C
po¾adované klávesy.

Pokud jsou na klávese uvedeny dva znaky vedle sebe, napí¹ete pravý znak takto: stisknìte a p
AltGr a stisknìte po¾adovanou klávesu.

Psaní znakù, které jsou na klávesách uvedeny zelenì
Chcete-li napsat èíslo nebo jiný znak uvedený na levé èásti klávesy, stisknìte klávesu Fn (rozs

) a stisknìte po¾adovanou klávesu.

Chcete-li napsat znak uvedený na pravé èásti klávesy, stisknìte klávesu Fn, stisknìte a podr¾t
a stisknìte po¾adovanou klávesu.

Pøi psaní písmen nebo jiných znakù, které jsou uvedeny èernì na klávesách obsahujících i zele
zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka  a stisknìte po¾adované klávesy.
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Psaní písmen s diakritikou
Chcete-li napsat písmeno s diakritikou, stisknìte klávesu diakritické znaèky (znaèka nebude z
po¾adovanou klávesu.

Otevøení seznamu speciálních znakù
Seznam speciálních znakù otevøete klávesou AltGr. Seznam se zobrazí po uvolnìní klávesy. V
po¾adovaný znak.

■ Pou¾ití klávesnice s nìkolika spárovanými telefony
Klávesnice mù¾e být spárována a¾ s pìti kompatibilními telefony, ale pøipojena mù¾e být v¾dy
telefonu.

Telefon, se kterým byla klávesnice naposledy spárována, se nazývá „poslední spárovaný telefo

Je-li klávesnice zapnuta ve vzdálenosti men¹í ne¾ 10 metrù od více spárovaných telefonù, po
jedné sekundy pøipojit k „poslednímu spárovanému telefonu“ a k jednomu ze zbývajících ètyø
byly s klávesnicí spárovány naposledy. Pokud v této dobì nelze vytvoøit spojení, mù¾ete spáro
pøipojit stisknutím libovolné klávesy na klávesnici (nikoli vypínaèe) bìhem následujících 5 min

Chcete-li klávesnici pou¾ívat s kompatibilním telefonem, který není mezi posledními pìti spá
telefony, nava¾te pøipojení v aplikaci Wireless Keyboard.

■ Resetování klávesnice
Klávesnici lze vrátit do pùvodního nastavení (resetovat), napøíklad chcete-li odstranit ve¹keré
o párování. 

Chcete-li klávesnici resetovat, stisknìte a podr¾te na dobu 10 sekund klávesy  a . Po re
klávesnice blikají po dobu tøí sekund kontrolky  a  (zelenì).
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4. Informace o bateriích

Pøístroj je napájen dvìma vymìnitelnými bateriemi AAA.

■ Práce s bateriemi
Tento pøístroj je urèen pro pou¾ití pøi napájení z baterií LR03. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹en
záruk a mù¾e být i nebezpeèné. Pøed odstranìním baterií v¾dy pøístroj vypnìte. Vymìòte v¾dy obì baterie
Nepou¾ívejte zároveò baterie rùzných typù a znaèek nebo baterie, které jsou rùznì staré. Zkontrolujte, zd
baterií dodr¾ujete jejich polaritu.

Je-li plnì nabitá baterie ponechána bez pou¾ití, dojde po èase k jejímu samovolnému vybití.

Baterie pou¾ívejte pouze ke stanovenému úèelu. Nikdy nepou¾ívejte po¹kozené baterie. Po¹kozené bater
nebo explodovat a nìkoho zranit. Uchovávejte baterie v¾dy mimo dosah malých dìtí. Baterie nikdy nepoly
spolknete, ihned kontaktujte lékaøe.

Baterie nenabíjejte, pokud výrobce baterií neurèil baterie k opìtovnému nabíjení.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování mù¾e dojít, pokud kovový pøedmìt, napøíklad mince, sponka
pøímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové prou¾ky na baterii.) K tom
dojít, kdy¾ pøená¹íte náhradní baterii v kapse nebo ta¹ce. Zkratování pólù mù¾e po¹kodit baterii nebo pøe
zpùsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místì, napøíklad v uzavøeném voze v létì nebo v zimì, se 
a ¾ivotnost. Výkon baterie je omezen zejména pøi teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohnì! Baterie likvidujte v souladu s místními pøedpisy. Je-li to mo¾né, recyklujte je
domovního odpadu.
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Péèe a údr¾ba

Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o nìj tøeba peèovat. Ná
vám pomohou ochránit va¹e nároky ze záruk.

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou obsahovat minerály, kter
elektronických obvodù. Je-li pøístroj vlhký, vyjmìte baterii a ne¾ ji opìt nainstalujete, nechte pøístroj 

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném prostøedí. Mohlo by dojít k po¹ko
pohyblivých souèástí a elektronických komponentù.

• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických zaøízení, po¹kozují 
èi po¹kozují plastové souèásti.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání pøístroje na provozní teplotu se uvnitø srá¾í vlhkost, k
elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít jinak, ne¾ je uvedeno v této pøíruèce.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otøesùm. Ne¹etrné zacházení mù¾e po
elektronické obvody a jemnou mechaniku.

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí prostøedky.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a zabránit správné funkci.

V¹echna vý¹e uvedená doporuèení pou¾ijte odpovídajícím zpùsobem na pøístroj i jiné pøíslu¹enství. Nepra
správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu k opravì.


