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1. Úvod

Skladacia bezdrôtová klávesnica Nokia umo¾òuje pohodlne písa» text. Ak chcete èo najlep¹ie 
aplikácie odosielania správ vo va¹om kompatibilnom mobilnom telefóne, pou¾ívajte úplnú klá
s pripojením Bluetooth. Pí¹te textové správy a e-maily alebo upravujte polo¾ky v kalendári - sp
so ¹týlom.

Klávesnica sa dodáva s dvomi AAA batériami. Na pou¾itie klávesnice s va¹im kompatibilným t
potrebova» aplikáciu Wireless Keyboard. Ak nemáte túto aplikáciu nain¹talovanú vo va¹om te
si ju stiahnu» z www.nokia.com/support alebo z va¹ej miestnej web stránky Nokia. 

Skôr ako zaènete klávesnicu pou¾íva», pozorne si preèítajte túto pou¾ívateåskú príruèku. Preèí
pou¾ívateåskú príruèku telefónu, v ktorej sú uvedené dôle¾ité informácie o bezpeènosti a údr¾
Zariadenie mô¾e obsahova» malé súèasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Bezdrôtová technológia Bluetooth
Bezdrôtová klávesnica je ¹peciálne urèená pre kompatibilné telefóny Nokia s pou¾ívateåským
60, ktoré podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Klávesnica podporuje profil Human In
1.0. (Profil je skupina príkazov Bluetooth, pomocou ktorých telefón ovláda klávesnicu).

Ak chcete kompatibilný telefón a klávesnicu prepoji» pomocou technológie Bluetooth, zariad
navzájom na dohåad, musia v¹ak by» od seba vzdialené najviac 10 metrov. Vzájomné prepojen
rôzne preká¾ky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia.

Bezdrôtová klávesnica je kompatibilná so ¹pecifikáciou Bluetooth 1.1. Univerzálna pou¾iteåno
s ïal¹ími produktmi Bluetooth v¹ak nie je zaruèená, preto¾e závisí od kompatibility. O kompa
klávesnicou a ïal¹ími produktmi Bluetooth sa dozviete viac od svojho predajcu.
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2. Základné informácie

V niektorých oblastiach mô¾u plati» obmedzenia na pou¾ívanie technológie Bluetooth. Inform
u miestnych úradov alebo u poskytovateåa slu¾ieb.

■ Prehåad
Klávesnica sa skladá z nasledujúcich súèastí (pozri Obr. 1).

Uvoåòovacie tlaèidlo (1) - otvorenie klávesnice.

Vysúvacia kolíska (2)

Kryt priehradky na batérie (3)
Kontrolky (4). Zelená  kontrolka svieti vtedy, keï mô¾ete písa» znaky vytlaèené na kláves
farbou. Modrá  kontrolka zobrazuje stav pripojenia Bluetooth. Èervená  kontrolka bliká
takmer vybitá a zelená kontrolka bliká po zapnutí klávesnice.
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Vypínaè (5) - zapínanie a vypínanie klávesnice.

Kláves Fn (6). Pozri èas» Písanie textu na strane 12.

Kláves Shift (7). Pozri èas» Písanie textu na strane 12.

Kláves Caps lock (8) - prepínanie medzi malými a veåkými znakmi.

Kláves Tab/Esc (9). Pozri in¹trukcie k aplikácii na úpravu textu.

Kláves Backspace (10) - vymazávanie znakov våavo od kurzora.

Kláves Enter (11) - pridanie nového riadka (pri písaní textu) alebo výber funkcie v menu.

Kláves Del (12) - vymazávanie znakov vpravo od kurzora.

Klávesy Ctrl a Alt (13). Pozri in¹trukcie k aplikácii na úpravu textu. Ak chcete otvori» ponuku
kompatibilného telefónu, stlaète kláves Del a súèasne stlaète a podr¾te klávesy Ctrl a Alt.
Kláves Alt Gr (14) - otvorenie zoznamu ¹peciálnych znakov.

Medzerník (15) - vkladanie medzery.

Klávesy výberu (16) - majú rovnaké funkcie ako tlaèidlá výberu na va¹om kompatibilnom tel

©ípky (17) - majú rovnaké funkcie ako rolovacie tlaèidlá na va¹om kompatibilnom telefóne.

Kláves Menu  (18) - otváranie hlavného menu kompatibilného telefónu.

Kláves Odosielanie správ  (19) - otváranie aplikácie odosielania správ kompatibilného te

Skôr ako zaènete pou¾íva» klávesnicu:

• Vlo¾te batérie. Pozri stranu 7.

• Ak aplikácia nie je nain¹talovaná vo va¹om telefóne, stiahnite a nain¹talujte si ju zo stránk
www.nokia.com/support, alebo z miestnej web stránky Nokia.   Pozri stranu 8. Aplikácia m
spolu s telefónom, av¹ak nenain¹talovaná. 

• Spárovanie klávesnice s kompatibilným telefónom Pozri stranu 8.

• Ak chcete, umiestnite telefón do kolísky. Pozri stranu 11.
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■ Vlo¾enie a pou¾ívanie batérií
Bezdrôtová klávesnica je urèená na pou¾itie so ¹tandardnými batériami AAA.

Otvorte priehradku na batérie posunutím krytu smerom od klávesnice. Umiestnite do priehrad
Správne umiestnenie batérií je oznaèené na priehradke. Zatvorte priehradku posunutím krytu
ku klávesnici.

Prevádzkový èas batérie
Prevádzkový èas dodaných batérií je a¾ 50 hodín. Prevádzkový èas iných batérií závisí od typu
klávesnica zlo¾í (alebo sa otvorená nepou¾íva 10 minút), automaticky sa vypne.

Kontrolka batérie
Keï sú batérie slabé, èervená  kontrolka bliká ka¾dé 3 sekundy. Keï sú batérie vybité, èerv
bliká ka¾dú sekundu. V takom prípade vymeòte batérie.

■ Otvorenie klávesnice
Ak chcete otvori» klávesnicu, stlaète uvoåòovacie tlaèidlo smerom k nápisu 
Nokia (Obrázok 2) a rozlo¾te klávesnicu.

■ Zapnutie a vypnutie klávesnice
Klávesnicu zapnete stlaèením a podr¾aním vypínaèa (asi na dve sekundy). Na 1 sekundu zasvi
kontrolka. Zelená a modrá  kontrolka rýchlo blikajú, a¾ kým sa klávesnica nespáruje s komp
telefónom (v priebehu 5 minút). Keï sú zariadenia spárované, zelená  kontrolka bliká pom
klávesnicu nepou¾ívate dlh¹ie ako 10 minút, automaticky sa vypne.

Ak chcete klávesnicu vypnú», zatvorte ju alebo stlaète a podr¾te vypínaè asi na dve sekundy. È
kontrolka zabliká 1 sekundu a potom sa klávesnica vypne.
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■ In¹talácia aplikácie 
Na pou¾itie klávesnice s va¹im kompatibilným telefónom budete potrebova» aplikáciu Wirele
Ak nemáte túto aplikáciu nain¹talovanú vo va¹om telefóne, mô¾ete si ju stiahnu» z www.nok
alebo z va¹ej miestnej web stránky Nokia a nain¹talova» do vá¹ho telefónu.   Aplikácia mô¾e b
s telefónom, av¹ak nenain¹talovaná. 

Ak chcete nain¹talova» aplikáciu, otvorte Install Kb (In¹talácia klávesnice) v hlavnom menu te

Keï sa in¹talaèná aplikácia opýta, kam má nain¹talova» aplikáciu Wireless Keyboard, vyberte
alebo pamä»ovú kartu.

Ak pou¾ívate niekoåko pamä»ových kariet, vyberte pamä» telefónu. Podrobnej¹ie informácie n
v pou¾ívateåskej príruèke kompatibilného telefónu.

■ Spárovanie klávesnice s kompatibilným telefónom
1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho.

2. V telefóne otvorte ponuku Bluetooth a aktivujte funkciu Bluetooth.

3. Zapnite klávesnicu.

4. Keï chcete spusti» aplikáciu Wireless Keyboard, stlaète tlaèidlo Voåby a potom príkaz Find
(Vyhåada» klávesnice) na vyhåadávanie zariadení Bluetooth v telefóne.

5. Zo zoznamu vyberte klávesnicu.

6. Ak chcete spárova» klávesnicu s telefónom, zadajte do telefónu prístupový kód Bluetooth 
výberu (èíslice 1 a¾ 9), do 30 sekúnd zadajte na klávesnici ten istý prístupový kód a stlaète
kláves Enter. Nemusíte si prístupový kód zapisova», preto¾e pri opätovnom párovaní kláves
mô¾ete pou¾i» iný prístupový kód.

Pred zadaním èíslic prístupového kódu Bluetooth nie je potrebné najskôr stlaèi» kláves Fn.

7. Ak sa zobrazí výzva na zadanie rozlo¾enia klávesnice, vyberte ho zo zoznamu v telefóne.
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8. Poèkajte, kým sa nezobrazí názov klávesnice (SU-8W), jej stav sa nezmení na Connected (P
 kontrolka na telefóne nezaène pomaly blika».

V takom prípade je klávesnica pripojená k telefónu a pripravená na pou¾ívanie. Podrobnej
nájdete v èasti Pou¾ívanie klávesnice na strane 11.

Poznámka. Ak chcete pou¾íva» klávesnicu s kompatibilným telefónom, nesmiete aplikáciu Wi
zatvori». Ak chcete spusti» ïal¹iu aplikáciu bez toho, aby ste zatvorili aplikáciu Wireless Keyb
telefóne tlaèidlo menu a vyberte po¾adovanú aplikáciu.

Viac informácií o pou¾ívaní aplikácie Wireless Keyboard nájdete vo funkcii Pomocník. V tejto 
napríklad nastavi» aplikáciu Wireless Keyboard tak, aby sa automaticky spustila po zapnutí te

Odpojenie klávesnice
Ak chcete klávesnicu pou¾íva» s iným zariadením Bluetooth, mô¾ete ju od telefónu odpoji».

Klávesnicu mo¾no odpoji» nasledujúcimi spôsobmi:

• Vypnite klávesnicu, nepou¾ívajte ju dlh¹ie ako 10 minút alebo ju zlo¾te.

• Odpojte klávesnicu v aplikácii Wireless Keyboard: stlaète tlaèidlo Voåby a potom príkaz Di
Bluetooth (Odpoji» pripojenie Bluetooth).

• Zatvorte aplikáciu Wireless Keyboard: stlaète tlaèidlo Voåby a potom príkaz Exit (Ukonèi»)

• Presuòte klávesnicu do vzdialenosti viac ako 10 m od kompatibilného telefónu.

Klávesnica sa odpojí aj vtedy, keï sa vybije batéria.

Ak chcete klávesnicu odpoji», nemusíte ru¹i» párovanie. Keï znova pripojíte spárovanú kláves
u¾ musie» zadáva» prístupový kód.
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Pripojenie spárovanej klávesnice
Ak chcete pripoji» klávesnicu ku kompatibilnému telefónu, zatiaå èo je aktivovaná funkcia Blue
aplikácia Wireless Keyboard, zapnite klávesnicu a zaènite písa» alebo nadvia¾te spojenie pom
Wireless Keyboard.

Zapnutím klávesnice sa automaticky nadvia¾e spojenie, iba ak je v spárovanom telefóne nasta
prijíma» po¾iadavky na pripojenie Bluetooth bez súhlasu. Mô¾ete ju nastavi» v aplikácii Wirel

■ Rie¹enie problémov
Ak sa vám nedarí pripoji» klávesnicu ku kompatibilnému telefónu, postupujte takto:

• Skontrolujte, èi je klávesnica zapnutá a spárovaná s telefónom.

• Skontrolujte, èi je v telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth.

• Skontrolujte, èi je v telefóne spustená aplikácia Wireless Keyboard.

• Skontrolujte, èi ¾iadne ïal¹ie zariadenie nepou¾íva pripojenie Bluetooth k telefónu.
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3. Pou¾ívanie klávesnice

■ Umiestnenie telefónu do kolísky
Klávesnica sa dodáva s vysúvacou kolískou, do ktorej mô¾ete umiestni» telefón, keï pou¾ívate

Vysuòte kolísku z klávesnice (pozri Obrázok 3). 

Kolíska mô¾e by» pripojená ku klávesnici alebo umiestnená vedåa klávesnice. Umiestnite telef
a nakloòte ho do ¾elanej polohy.

Ak u¾ klávesnicu nepou¾ívate, vyberte telefón z kolísky a zatlaète kolísku do klávesnice v rovn
pri vysúvaní.
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■ Písanie textu
Ak chcete pou¾íva» klávesnicu, umiestnite ju na rovnú plochu. Ak chcete na klávesnici písa», s
na klávesnici alebo tlaèidlo menu na kompatibilnom telefóne, aby bola aplikácia Wireless Key
spustená, a spustite aplikáciu, ktorú chcete pou¾íva» (napríklad e-mailovú aplikáciu). Ak chce
spusti» aplikáciu odosielania správ, mô¾ete stlaèi» kláves  na klávesnici.

Poznámka. Ak chcete pou¾íva» klávesnicu s kompatibilným telefónom, nesmiete aplikáciu Wi
zatvori».

Zadávanie znakov vytlaèených na klávesoch èiernou farbou
Ak chcete napísa» malé písmeno alebo ¹peciálny znak vytlaèený na spodnej èasti klávesu, stla
na zadávanie písmen alebo znakov.

Ak chcete napísa» veåké písmeno alebo ¹peciálny znak vytlaèený na hornej èasti klávesu, stlaè
kláves shift a stlaète kláves na zadávanie písmen alebo znakov. Ak chcete napísa» niekoåko ve
stlaète kláves Caps lock a potom kláves po¾adovaného písmena.

Ak sú na tlaèidle vytlaèené dva znaky vedåa seba, znak vytlaèený vpravo mô¾ete napísa» takto
kláves AltGr a stlaète kláves na zadávanie písmen alebo znakov.

Zadávanie znakov vytlaèených na klávesoch zelenou farbou
Ak chcete napísa» èíslicu alebo iný znak na åavej èasti tlaèidla, stlaète kláves Fn (kontrolka 
kláves na zadávanie èíslic alebo znakov.

Ak chcete napísa» znak na pravej strane klávesu, stlaète kláves Fn, stlaète a podr¾te kláves shi
na zadávanie èíslic alebo znakov.

Ak chcete napísa» písmená alebo iné znaky vytlaèené èiernou farbou umiestnené na klávesoc
zelenej farby, skontrolujte, èi je  kontrolka vypnutá, a stlaète po¾adovaný kláves.
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Písanie písmen s diakritickými znamienkami
Ak chcete napísa» písmeno s diakritickým znamienkom, stlaète kláves diakritického znamienk
po¾adovaného písmena.

Otváranie zoznamu ¹peciálnych znakov
Ak chcete otvori» zoznam ¹peciálnych znakov, stlaète kláves AltGr. Po uvoånení klávesu sa zo
Zo zoznamu vyberte znak.

■ Pou¾ívanie klávesnice s viacerými spárovanými kompatibilnými
Klávesnica sa dá spárova» a¾ s piatimi telefónmi, naraz v¹ak mô¾e by» prepojená iba s jedným

Telefón, ktorý bol s klávesnicou spárovaný ako posledný, sa nazýva „naposledy spárovaný tele

Ak je klávesnica zapnutá vo vzdialenosti 10 metrov od niekoåkých spárovaných telefónov, v pr
sa pokú¹a spoji» s naposledy spárovaných telefónom a potom s ïal¹ím zo ¹tyroch telefónov, k
naposledy spárované s klávesnicou. Ak sa spojenie nepodarí nadviaza», mô¾ete stlaèi» akýkoåv
na klávesnici (okrem vypínaèa) v priebehu nasledujúcich 5 minút a pripoji» spárovaný telefón

Ak chcete pou¾íva» klávesnicu s kompatibilným telefónom, ktorý nie je jedným z piatich napos
telefónov, spojenie nadvia¾te pomocou aplikácie Wireless Keyboard.

■ Re¹tartovanie klávesnice
Klávesnicu mô¾ete re¹tartova» na jej pôvodné nastavenia (napríklad vymaza» v¹etky informác

Klávesnicu re¹tartujete stlaèením a podr¾aním klávesov  a  (asi na 10 sekúnd). Po re¹ta
klávesnice 3 sekundy striedavo svieti kontrolka  a zelená kontrolka .
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4. Informácie o batérii

Va¹e zariadenie je napájané dvoma vymeniteånými batériami AAA.

■ Pou¾itie batérií
Zariadenie je urèené na pou¾ívanie s batériami LR03. Pri pou¾ití akýchkoåvek iných typov mô¾u strati» pla
povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpeèenstvu. Pred vybratím batérií prístroj v¾dy vypnite. V¾dy vym
batérie. Nepou¾ívajte spolu batérie rôznych typov, znaèiek èi dátumu výroby. Pri vkladaní batérií v¾dy sko

Ak úplne nabitú batériu nepou¾ívate, èasom náboj stratí.

Pou¾ívajte batérie iba na úèely, na ktoré sú urèené. Nikdy nepou¾ívajte po¹kodenú batériu. Po¹kodené ba
alebo vybuchnú» a spôsobi» zranenie. Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí. Batérie nikdy nepre
prehltnutia batérie okam¾ite kontaktujte lekára.

Nepokú¹ajte sa batérie nabíja», ak ich výrobca neoznaèil ako nabíjateåné.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu mô¾e dôjs», keï kovový predmet - napríklad minca, sponka ale
priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prú¾kov na batéri
dôjs» napríklad, keï nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek mô¾e dôjs» k
alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a ¾ivotnos» batérie sa zní¾i, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, naprík
aute v lete alebo v zime. Výkonnos» batérií je zvlá¹» obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte pou¾ité batérie do ohòa! Pou¾ité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme
v¹ade, kde to je mo¾né. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.
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Starostlivos» a údr¾ba

Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali po
odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály
koróziu elektronických obvodov. Keï sa vá¹ prístroj zamoèí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne 
doò znova vlo¾te batériu.

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom a ¹pinavom prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jeho
a elektroniky.

• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty mô¾e dôjs» ku skráteniu ¾ivotno
zariadení, po¹kodeniu batérií a deformácii èi roztaveniu niektorých plastov.

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, mô¾
vytvori» vlhkos» a po¹kodi» dosky s elektronickými obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori» inak, ne¾ je uvedené v tomto návode.

• Nenechávajte prístroj pada» na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním mô¾ete po
dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe obsahujúce rozpú¹»adlá, ani silné sap

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti prístroja a znemo¾ni» jeho správne fungovanie.

V¹etky tieto odporúèania sa vz»ahujú v rovnakej miere na vá¹ prístroj a v¹etky doplnky. Ak prístroj neprac
ho najbli¾¹iemu autorizovanému servisnému stredisku.


