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Pocket

Návod na obsluhu klávesnice

VAROVÁNÍ

Před použitím si prostudujte zdravotní a bezpečnostní instrukce na str. 6
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Zapnutí a vypnutí

Klávesnice Pocket je navržena pro maximální mobilitu; zapínání a vypínání je 
tedy velmi snadné. Pro zapnutí klávesnice Pocket ji stačí plně rozložit, odstra-
nit šedou ochrannou vrstvu a zmáčkněte klávesy fn + symbol baterie. Kláves-
nice se probudí z režimu spánku. Zároveň se rozsvítí zelená dioda, která značí, 
že klávesnice je zapnutá.
Poznámka: Tento proces stačí vykonat pouze při prvním využití klávesnice.

Vypnutí klávesnice Pocket provedete opačným 
postupem. Jakmile složíte poslední část, rozsvítí 
se červená LED dioda, která značí, že je klávesnice 
vypnutá.

Vkládání zařízení

Klávesnice Pocket je vybavena praktickým stojánkem s podstavou pro poho-
dlné opření tabletu v ideálním pozorovacím úhlu. Použití stojánku je možné 
při plném rozložení klávesnice. Je umístěn na třetím panelu (s logem ZAGG) 
ze spodní strany.

Podstavu otevřete tak, že vložíte prst do meze-
ry nad ní a zatáhnete za ní. Poté můžete umís-
tit vaše zařízení na šířku, případně na výšku na 
podstavu, a začít používat klávesnici. Doporu-
čujeme vklá-dat zařízení na podstavu zejména 
na šířku.*

*Doporučení pro tablety do 8“ (např. iPad mini). Větší tablety (např. iPad Air) není doporučeno 
pokládat na šířku. 

Párování

Klávesnice Pocket je kompatibilní se zařízeními Apple® and Android™. Páro-
vání na jednotlivé operační systémy je odlišné. Pokračujte následujícími kro-
ky:

1. Zapněte na vašem zařízení Bluetooth. Na většině zařízení lze Bluetooth 
povolit v menu NASTAVENÍ – BLUETOOTH – ZAPNOUT.
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2. Na klávesníci Pocket zmáčkněte klávesy fn a symbol Bluetooth (šipka 
doprava). Rozsvítí se modrá dioda a klávesnice se přepne do párovacího 
režimu.

3. Párování pro jednotlivé operační systémy:
      iOS: fn  + I -  Zmáčkněte tyto klávesy, rozbliká se žlutá dioda značící 
režim pro zařízení značky Apple.
       Android: fn + A - Zmáčkněte tyto klávesy, rozbliká se n alová dioda zna-
čící režim pro zařízení s Androidem.

4. Párování dokončíte zvolením „ZAGG Pocket“ v menu Bluetooth vašeho 
zařízení.

5. Přepínat mezi zařízeními iOS a Android operačními systémy je možné 
opakováním bodu 2 a 3.

Nabíjení klávesnice

1. Zapojte micro USB konektor do portu.

2. Druhý konec kabelu zapojte do jakéhokoliv USB zdroje (počítač, Go Lite, 
iPad nabíječka, solární nabíječka Voltaic Systems - http://www.solarniba-
tohyatasky.cz/, atd.)

3. Červená LED kontrolka na klávese baterie bude svítit jako indikace na-
bíjení. Počkejte, dokud nezhasne. Zhasnutí kontrolky indikuje plné nabití 
baterie. 

4. Odpojte micro USB a užívejte si s klávesnicí Pocket další 3 měsíce, než 
bude opět nutné dobít baterii.

5. Pokud nebude klávesnice Pocket pracovat tak, jak by měla, zkuste ji vy-
resetovat opětovným nabitím baterie.

Klávesnice Pocket obsahuje velmi silnou baterii, která vydrží v provozu až tři 
měsíce bez nabíjení.* V balení produktu je nabíjecí microUSB kabel, kterým 
rychle a spolehlivě dobijete vaší klávesnici Pocket. Pro zahájení nabíjení po-
stupujte dle následujících kroků:

* Běžný provoz je počítán zhruba 1 hod. denně. Provádějte kalibraci častějším dobíjením.
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VAROVÁNÍ

Přečtěte si prosím následující opatření a instrukce k zacházení ještě před tím, 
než začnete vaší klávesnici a jí přidružené příslušenství využívat. Uchovejte 
následující informace pro pozdější využití:

1. Zdravotní varování: Dělejte pravidelné pauzy během využívání klávesnice.  
 Pokud se cítíte nepohodlně, máte bolest, brnění, ztuhlost nebo pálení v  
 oblasti krku, ramen, paží, zápěstí, rukou nebo jiných částí těla, přestaňte klá 
 vesnici používat a konzultujte problém s fyzioterapeutem

2. Používejte pouze micro-USB nabíječky pro nabíjení klávesnice

3. Nepokoušejte se klávesnici opravovat

4. Nerozdělávejte klávesnici

5. Nerozbíjejte klávesnici

6. Nepotápějte klávesnici do vody

7. Nedávejte klávesnici do styku s vodou nebo dalšími kapalinami, neboť ty  
 mohou způsobit zkrat, požár, elektrický šok.

8. Nepokládejte klávesnici do blízkosti tepelných zdrojů jako například   
 radiátory, zásobníky tepla, vařiče a další spotřebiče, táboráky či venkovní  
 grily.

9. Nepoužívejte na klávesnici žádné tekuté čističe. Klávesnici otírejte zásadně  
 čistým suchým hadrem. Před započetím čištění odpojte veškeré kabely.

10. Nepoužívejte klávesnici při řízení vozu, letadla, lodi. V opačném případě  
 riskujete tím život svůj i ostatních

11. Pro snížení rizika ohně nebo elektrického šoku, připojujte klávesnici pouze  
 v souladu s instrukcemi obsaženými v této příručce. Nepokoušejte se měnit  
 nebo modin kovat porty na klávesnici. 

12. V případě, že chcete klávesnici přestat využívat, recyklujte jí dle zásad  
 recyklace elektronických výrobků.
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Chcete-li kontaktovat odborného pracovníka zákaznické podpory, více infor-
mací naleznete na stránkách www.ertea.cz. 

Pro jedinečnou ochranu proti poškrábání vašeho iPadu, doporučujeme fólie 
Invisible Shield® n rmy ZAGG.

©2005  - 2015   ZAGG  Inc. Všechna práva vyhrazena.
PATENT ČEKÁ NA SCHVÁLENÍ   I  NASDAQ: ZAGG   I  VYROBENO V ČÍNĚ
Apple je obchodní známka společnosti Apple Inc., zaregistrované ve Spoje-
ných státech a dalších zemích. 

Android  je obchodní známka společnosti Google Inc.

Bluetooth®  je obchodní známka společnosti  Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®  a lnvisibleShield®  jsou obchodní známky nebo registrované obchod-
ní známky ZAGG  Inc.

Změny a modin kace, které nebyly schváleny subjektem zodpovědným za do-
držování, mohou narušit uživatelova práva k užívání výrobku.

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, je-
jíchž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Omezení jsou navržena tak, 
aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v 
domácnosti. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické 
záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a pou-
žívání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. 
Nelze však zaručit, že se v určité instalaci rušení nevyskytne. Pokud k rušení 
rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypíná-
ním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se 
pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:
• Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény. 
• Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem. 
• Připojte dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je 
zapojen přijímač. 
• Poraďte se s odborníkem v oboru rádiového a televizního příjmu.
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Životnost baterie

Klávesnice Pocket vydrží až tři měsíce běžného provozu v závislosti na jejím 
používání. Aktuální stav baterie lze kdykoliv zkontrolovat pomocí kombinace 
kláves fn + ctrl (symbol baterie). LED kontrolka zabliká jedním ze tří způsobů:

1. Třikrát zeleně – více než 50 % baterie.
2. Třikrát žlutě – 25 – 50 % baterie.
3. Třikrát červeně – méně než 25 % baterie. Pokud energie v baterii klesne 
pod kritickou úroveň, červená dioda třikrát zabliká každé dvě minuty. 

Pro co nejnižší frekvenci dobíjení nechte klávesnici Pocket přecházet do 
úsporného režimu, kdykoliv nepracujete. Pro opětovné probuzení klávesnice 
zmáčkněte jakoukoliv klávesu. Baterie uvnitř klávesnice Pocket nemá paměť 
a může být nabíjena kdykoliv je zapotřebí. 

Řešení problémů

Pokud vaše zařízení nereaguje na stisk klávesy na klávesnici Pocket, vysvět-
lení může být jednoduché. Příčinou může být prázdná nebo vadná baterie 
nebo nedokončené párování klávesnice se zařízením. Přečtěte si následují-
cí pokyny pro vyřešení problému. Pokud se jej nepodaří vyřešit, kontaktujte 
prosím technickou podporu n rmy ZAGG a jeden z našich zkušených pracov-
níků vám ochotně pomůže. 

1. Restartujte zařízení.

2. Složte klávesnici Pocket, aby došlo k jejímu vypnutí a následně jí zase 
rozložte, aby se zapnula. Na chvíli se rozbliká LED dioda. Pokud ne, nabijte 
klávesnici přiloženým kabelem. 

3. Po nabití klávesnice ji znovu rozložte. Pokud se nerozsvítí LED dioda 
a nebo nedojde ke spárování s vašim zařízením, kontaktujte technickou 
podporu. 

4. Pokud klávesnice nenaváže spojení přes Bluetooth nebo jej nedokáže 
udržet, resetujte Bluetooth modul opětovným nabitím klávesnice.

5. Vymažte spárovaný Pocket z paměti vašeho zařízení a opakujte proces 
párování postupem popsaným na začátku této uživatelské příručky.


