
                                                                                   Návod k obsluze
D300H - Bezdrátová mini klávesnice s touchpadem, P9

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!

Popis: 
Obsah balení:
- Bezdrátová klávesnice KW-01
- přijímač USB
- Kabel USB (M) -Mikro USB (M)
- Li-ion baterie
- návod k použití

Základní informace:
Klávesnice KW-01 je multifunkční, kompaktní zařízení, které kombinuje QWERTY klávesnici a 
dotykovou plochu. Pomocí KW-01 můžete rychle a snadno prohlížet webové stránky nebo 
používat nainstalované aplikace.

Zařízení kompatibilní s:
- PC
- smart TV / Android TV
- Televizní přijímač
- PlayStation 3 / Xbox 360
- smartphone (OTG) *
- tablet (OTG) *
- Raspberry Pi
* Smartphone a tablet musí mít funkce OTG, připojení probíhá pomocí kabelu USB OTG.

Popis informačních ikon
 - svítí při nabíjení baterie, vypnutí ikony signalizuje plně nabitou baterii.

 - blikající ikona indikuje, že přijímač USB není připojen nebo klávesnice není spárována.
Ikona se rozsvítí, když je klávesnice připojena k zařízení.

 - indikuje stisknutí tlačítka.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 



Použití:

Podpora dotykové plochy (touchpad):
Integrovaná dotyková podložka umožňuje prohlížet webové stránky a používat nainstalované 
aplikace stejným způsobem jako u tradičních počítačových myší.
- Jediný dotyk touchpadu nahrazuje kliknutí levým tlačítkem myši.
- Dvojitý dotyk na touchpadu nahrazuje kliknutí pravým tlačítkem.
- Chcete-li použít funkci posouvání, použijte dva prsty, jedním držte dotykový panel a druhým 
pohybujte nahoru / dolů.

Připojení zařízení:
USB přijímač musí být zapojen do USB portu zařízení, které chceme použít. Po připojení 
zapněte klávesnici přepnutím vypínače do spodní polohy "ON". Přístroj se automaticky spáruje.
Po dokončení práce přepněte přepínač do polohy "OFF".
Nevypnutí zařízení, může způsobit vybití baterie.

Automatické spuštění a probuzení:
Klávesnice má funkce automatického spánku a probuzení. Po 3 minutách nečinnosti se 
klávesnice automaticky přepne do režimu spánku. Stisknutí libovolného tlačítka okamžitě 
probudí klávesnici z režimu spánku.

Nabíjení baterie:
Před prvním použitím klávesnice doporučujeme plně nabít baterii. Spotřebič může být během 
nabíjení používán. Po úplném nabití baterie odpojte napájecí kabel.
Neodpojení napájecího kabelu může poškodit nebo zkrátit životnost baterie.

Technické specifikace klávesnice:
- provozní dosah: až 10 metrů
- Kapacita baterie: 300 mAh
- spotřeba proudu: 8-15 mA, <15 mA při spánku
- přenosový výkon: + 5 dBm Max
- napětí během provozu: 3,7V
- rozměry: 147 * 85 * 16 mm
- hmotnost: 96 g

Kompatibilní s:
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista, 7,8,10
- Linux
- Android

Poznámky:
- baterie po delší době nepoužívání bude vybitá,
- po úplném nabití klávesnice musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení,
- vlastní opravy a úpravy způsobí okamžitou ztrátu záruky,
- Neuchovávejte zařízení v příliš chladných / teplých místnostech, mohlo by dojít k poškození 
baterie.
- Pravidelné čištění klávesnice se provádí pomocí měkké tkaniny nebo čisticích prostředků k 
čištění zařízení. Používání nevhodných prostředků může poškodit klávesnici. Dbejte na to, aby 
nebyla klávesnice vlhká, přístroj není vodotěsný.
- Je-li klávesnice připojena k televizoru Smart TV, musí televizor podporovat funkci USB HID, 
nebo zejména musí mít výslovně určen externí ovládací funkce.
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Odstraňování problémů:
Problém Možný problém Řešení

Klávesnice neodpovídá 1. Nízká baterie
2. Spotřebič je vypnutý

1. Připojte nabíjecí zařízení 
a počkejte 15 minut
2. Přepněte vypínač do 
polohy "ON"

Klávesnice se nemůže 
připojit k přijímači

1. USB přijímač není 
připojen
2. Zařízení nebylo 
spárováno automaticky

1. Připojte USB přijímač k 
přístroji
2. Stiskněte současně 
klávesy FN + RF po dobu 
přibližně 3 sekund

Ukazatel myši se pohybuje 
nesprávně nebo nereaguje

1. Spotřebič může být 
mimo rozsah
2. Nízké nabití baterie
3. Dotykový panel je 
špinavý
4. Dotykový panel je 
vypnutý

1. Snižte vzdálenost mezi 
přijímačem a klávesnicí
2. Nabijte baterie
3. Vyčistěte dotykový panel
4. Zapněte dotykový panel 
kombinací kláves (FN + ..)

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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