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Leather keyboard case for Ipad Air 2
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1 Beoogd gebruik
De leather keyboard case is een toetsenbord. Door middel van een 
bluetooth verbinding kan via het toetsenbord op een Ipad Air 2 
worden getypt.
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2 Veiligheid

2.1 Pictogrammen in deze handleiding

 6 WaarsChuWiNG Een waarschuwing betekent dat letsel of de 
dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.

 6 VOOrZiChTiG Voorzichtig betekent dat schade aan de 
apparatuur mogelijk is.

 5 Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een 
procedure.

2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

 6 WaarsChuWiNG Gebruik de tablet niet tijdens het besturen van 
een voertuig of tijdens het lopen.

 6 VOOrZiChTiG Koppel de tablet niet plotseling los tijdens het 
formatteren of uploaden en downloaden. Dit kan leiden tot 
programmafouten en een niet functionerend product.

 6 VOOrZiChTiG Dit apparaat niet zelf demonteren en geen 
alcohol, verdunningsmiddelen of benzine gebruiken om het 
oppervlak van het apparaat te reinigen.

 6 VOOrZiChTiG Laat het product niet vallen of tegen een hard 
oppervlak stoten; hierdoor kan het scherm beschadigd raken.

 6 VOOrZiChTiG Mors geen vloeistoffen op het apparaat.

 5 Let op! De werking van de nieuwe batterij is optimaal nadat 
deze 2-3 keer volledig is opgeladen en leeggemaakt.

 5 Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te 
worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet 
overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.
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3 Voorbereidingen voor gebruik

3.1 Uitpakken
•	 Pak het apparaat voorzichtig uit.
•	 Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is 

beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een 
onderdeel ontbreekt.

•	 Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het 
voorpaneel.

 5 Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen 
te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie 
moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig 
tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de 
verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te 
recyclen ter bescherming van het milieu.

3.2 Inhoud van de verpakking

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:
1 x leather keyboard case
1 x Micro USB kabel
1 x Quick start guide

 5 Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel 
ontbreekt.
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4 Voor gebruik

4.1 Opladen
Om de accu op te laden sluit u de adapter aan op de DC-
voedingsaansluiting van het apparaat en op het stopcontact. Laad 
de accu voor het eerste gebruik minimaal 4 uur.

4.2 LED Indicatie
Blauwe LED:
•	 De Bluetooth modus is nu ingeschakeld.
Rode LED:
•	 Wanneer de leather keyboard case is ingeschakeld en niet 

verbonden is met een spanningsbron, kan de rode LED 
knipperen. Dit betekend dat de batterij opgeladen moet worden.

Groene LED blijft constant branden:
•	 Batterij volledig geladen.

1

2

Oranje LED:
•	 CAPS LOCK ingeschakeld
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5 Overzicht toetsen en andere 
bedieningselementen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

16 17 18

1. HOME PAGE toets
•	 Druk op deze toets om terug te keren naar het startscherm.
2. SEARCH toets
•	 Druk op deze toets om de zoekpagina te openen.
3. KEYBOARD toets
•	 Druk op deze toets om het toetsenbord op de IPAD in- of uit te 

schakelen.
4. LANGUAGE toets
•	 Druk op deze toets om de taal in te stellen.
5. MICROPHONE toets
•	 Druk op deze toets om de microfoon in- of uit te schakelen.
6. FAST REWIND toets
•	 Druk op deze toets om muziek terug te spoelen.
7. PLAY/PAUSE toets
•	 Druk op deze toets om muziek af te spelen of te pauzeren.
8. FAST FORWARD toets
•	 Druk op deze toets om muziek vooruit te spoelen.
9. MUTE toets
•	 Druk op de toets   om het geluid te dempen of te herstellen.
10. VOLUME-/LIGHT- toets
•	 Druk op deze toets om het volume lager in te stellen.
•	 Houd de toets FN op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze 

toets om de helderheid van het IPAD scherm lager in te stellen.
11. VOLUME+/LIGHT+ toets
•	 Druk op deze toets om het volume hoger in te stellen.
•	 Houd de toets FN op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze 

toets om de helderheid van het IPAD scherm hoger in te stellen.
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12. SYSTEM toets
13. LOCK toets
•	 Druk op deze toets om het toetsenbord te blokkeren/vrij te 

geven.
14. CONNECT toets
15. ENTER
16. CUT toets
•	 Houd de toets FN op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze 

toets om een stuk tekst te knippen.
17. COPY toets
•	 Houd de toets FN op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze 

toets om een stuk tekst te kopieren.
18. PASTE toets
•	 Houd de toets FN op het toetsenbord ingedrukt en druk op deze 

toets om een stuk tekst te plakken.
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6 Gebruik

6.1 De IPAD plaatsen
Plaats de iPad in de houder

The blue LED flashes
De blauwe LED knippert
Die Blaue LED blinkt
La DEL bleue clignote
El LED azul parpadea

1

1

3

4

2

6.2 Een bluetooth verbinding tot stand brengen
•	 Houd toets CONNECT  2 seconden ingedrukt

2 sec.
1 2

The blue LED flashes
De blauwe LED knippert
Die Blaue LED blinkt
La DEL bleue clignote
El LED azul parpadea

U ziet de blauwe LED knipperen .
•	 Druk op 'Instellingen'.
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•	 Druk op 'Bluetooth'.

•	 Schakel bluetooth in.
•	 Druk op 'Bluetooth Wireless Keyboard'.
Een melding met een wachtwoord verschijnt op de IPAD.

•	 Type het wachtwoord op het toetsenbord en druk op ENTER.

De Bluetooth verbinding is tot stand gebracht
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Een Bluetooth verbinding herstellen
•	 Plaats de iPad in de houder

1

2

The blue LED flashes
De blauwe LED knippert
Die Blaue LED blinkt
La DEL bleue clignote
El LED azul parpadea

•	 Schakel bluetooth in.
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7 Technische gegevens
•	 Spanning: DC 3,7 V
•	 Energieverbruik tijdens opladen: 300 mA
•	 Energieverbruik in stand-by: 0,5 mA
•	 Stand-by duur: max. 260 dagen
•	 Bedrijfstemperatuur: 0~55 °C
•	 Batterij: Lithium 402675
•	 Batterijcapaciteit: 700 mAh
•	 Frequentie: 2.4 GHz
•	 Micro USB aansluiting
•	 Bluetooth3.0 verbinding
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8 Reiniging en onderhoud

 6 WaarsChuWiNG Schakel voor het uitvoeren van reinigings- 
of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de 
stekker uit het stopcontact.

•	 Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. 
Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met 
water en een neutraal reinigingsmiddel.
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9 Afvoer van gebruikte elektrische 
en elektronische apparatuur

Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking 
geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag 
worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt 
voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte 
verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische 
apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier 
af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de 
volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde 
behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden 
veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud 
van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en 
elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.
•	 Neem voor meer informatie over de recycling van dit 

product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de 
vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft 
gekocht.

•	 Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek 
aan: www.decodedbags.com

•	 Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren 
als klein chemisch afval.


