
 

 

 
 

Instructiuni de utilizare 

Tastatura Wireless I8 
 

 

Vă mulț umim că aț i achiziț ionat tastatura Wireless 

QWERTY Wireless & Touchpad Combo. Puteț i să-l 

utilizaț i pentru e-mailuri, chat, telecomandă, tip ș i jocuri. 

Este compatibil cu PC, Laptop, Raspberry Pi 2, MacOS, Linux, HTPC, IPTV, Google Android Smart TV Box, XBMC, 

Windows 2000 XP Vista 7 8 10. Utilizaț i-l cu caseta dvs. Android sau cu televizorul inteligent pe canapeaua dvs. sau răsfoiț i 

internetul în mod confortabil. 

Cerinț e de sistem 
 

· Dispozitiv compatibil HID 
 

· Terminal cu port USB 

 
   

· Windows 2000 
 

· Windows XP 
 

· Windows Vista, Windows CE, Windows 7, Windows 8, 

10 

Instalare 1. Scoateț i receptorul USB din capacul din spate al tastaturii 2. Conectaț i receptorul USB la portul USB al 

dispozitivului dvs. Ca ș i caseta de tv Android, televizorul inteligent 3. Porniț i tastatura. Un LED albastru va rămâne aprins. 

Asta înseamnă că tastatura a împerecheat cu dispozitivul. Vă puteț i bucura de tastatură acum! Notă: 1. Cablul USB cu extensie 

la trei porturi nu poate fi utilizat numai pentru încărcarea bateriei dar ș i rezolvarea interferenț elor semnalului! 2. dacă LED-ul 

albastru nu rămâne aprins ș i lumina portocalie rămâne intermitentă, înseamnă că tastatura trebuie să fie asociată manual cu 

dispozitivul. În ceea ce priveș te cum să împerechezi, te rog încercaț i următorii paș i: Pasul 1: asiguraț i-vă că tastatura si 

computer-ul sunt deschise. Pasul 2: Apăsaț i "F1" . Pasul 3: Acț ionaț i tastatura ș i eliberaț i imediat "F1". Pasul 4: 

Conectaț i receptorul USB de pe portul USB al PC-ului. Asteapta un moment. Tastatura se va deschide automat. Când lumina 

galbenă nu mai clipeș te ș i ledul albastru este pornit,este pregatita de utilizare.Când tastatura este activată, FN + F8 poate 

activa / dezactiva funcț ia touchpad vă veț i bucura de mai multă comoditate ș i de controlul meniului pe ecran mai uș or. 

După utilizare, împingeț i comutatorul în poziț ia "OFF" pentru a îl dezactiva. Receptorul USB nu trebuie să fie scos din 

terminal, il poț i folosi direct data viitoare.Nu încercaț i să dezasamblaț i dispozitivul sau să înlocuiț i bateria reîncărcabilă 

acest lucru va anula garanț ia. · Acumulatorul se va descărca atunci când este stocat pentru o perioadă îndelungată fără 

funcț ionare. · Utilizaț i încărcătorul specificat. Deconectaț i dispozitivul când bateria este încărcată complet. Supraîncărcarea 

va scurta durata de viaț ă a bateriei. · Nu expuneț i aparatul în condiț ii de temperatură sau temperatură excesivă, ceea ce va 

scurta durata de viaț ă a bateriei. 

Când încărcarea este finalizată, scoateț i cablul de încărcare. · Nu încercaț i niciodată să deschideț i sau să reparaț i singur 

acest produs. · Nu lăsaț i acest dispozitiv aproape de fluide, cum ar fi apa. 


