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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 modifi kovat porty na klávesnici. 

12. V případě, že chcete klávesnici přestat využívat, recyklujte jí dle zásad  
 recyklace elektronických výrobků.
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Rugged Book

Návod na obsluhu klávesnice

VAROVÁNÍ

Před použitím si prostudujte zdravotní a bezpečnostní instrukce na str. 8
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  Vkládání a vyjímání iPadu

  Zapnutí a vypnutí

Pro vložení iPadu do Rugged Booku vyjměte obal iPadu 
(vrchní kryt klávesnice) tažením směrem od kloubu. Poté při-
ložte iPad k obalu. Ujistěte se, že otvor pro kameru přesně 
sedí ke kameře iPadu, stejně tak v případě vstupu pro light-
ning. Pokud všechno odpovídá, zaklapněte lehkým tlakem 
iPad do obalu a ujistěte se, že je přístroj bezpečně zajištěn ve 
všech rozích v obalu. 

Když je iPad bezpečně v obalu, připojte jej ke klá-
vesnici zasunutím do magnetického kloubu. Mag-
net je velmi silný a bezpečně udrží iPad s obalem 
na svém místě, přitom ale stále umožňuje poho-
dlné a okamžité vkládání a vyjímání přístroje.  

Pro vyjmutí iPadu ze Rugged Booku uvolněte obal od iPadu 
postupným uvolňováním v horních rozích a po celé horní 
straně obalu. Poté lehkým tahem směrem nahoru (se sou-
časným přidržením klávesnice) vyjměte tablet ze Rugged 
Booku.

Nikdy nemanipulujte s vrchním plastovým krytem klávesni-
ce, který kryje iPad, pokud v něm právě není umístěn přístroj  

Pro zapnutí vaší klávesnice Rugged Book stiskněte tlačítko Power. 
Na tlačítku Power je zelené LED světlo, které slouží jako indi-
kátor stavu nabití baterie a indikátor zapnutí Rugged Booku. 
Pro vypnutí Rugged Booku stiskněte a podržte tlačítko 
Power po dobu tří sekund, LED světlo 
v klávese Power červeně blikne.
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Pro více informací se podívejte do sekce ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) na stránkách www.zagg.com/faq

Chcete-li kontaktovat odborného pracovníka zákaznické podpory, více informací na-
leznete na stránkách www.ertea.cz.

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

©2005 – 2014 ZAGG Inc, Všechna práva vyhrazena.

Patent čeká na schválení | NASDAQ: ZAGG | VYROBENO V ČÍNĚ

iPad®, iPad Mini™ a Apple® jsou registrované ochranné nebo obchodní známky spo-
lečnosti Apple Inc.

Bluetooth® je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®, InvisibleShield® a ZAGG Rugged Book jsou registrované ochranné nebo ob-
chodní známky společnosti ZAGG Inc.

Změny a modifi kace, které nebyly schváleny subjektem zodpovědným za dodržová-
ní, mohou narušit uživatelova práva k užívání výrobku. 

Výrobek byl testován a splňuje kritéria pro zařazení do zařízení třídy B defi nované 
v pravidlech FCC, kapitola 15. Tato kritéria defi nují dostupnou ochranu proti škod-
livému rušení v domácích sítích. Tento výrobek generuje, používá a může vyzařovat 
rádiové frekvence a v případě, že není používán v souladu s návodem, může způsobit 
nebezpečné rušení rádiové komunikace. Nicméně, není zaručeno, že se takovéto ru-
šení v domácí síti vůbec objeví.

V případě, že výrobek způsobí nežádoucí rušení rádiovému nebo televiznímu sig-
nálu, které může být pozorováno vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel může zku-
sit napravit rušení jedním z následujících postupů:
- Přesměrování příjímací antény
- Zvětšení odstupu mezi vysílačem a přijímačem
- Připojit přístroj na jiný okruh napájení
- Konzultovat problém s prodejcem nebo technikem
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  Řešení problémů

V případě, že váš iPad nereaguje na Rugged Book, může to být jednoduše 
proto, že baterie je vybitá nebo vadná, nebo se nepodařilo zařízení spáro-
vat. Využijte následující body pro vyřešení vašeho problému. Pokud žádné z 
následujících řešení nepomůže vyřešit váš problém, kontaktujte prosím zá-
kaznickou podporu fi rmy ZAGG a jeden z našich zkušených pracovníků vám 
ochotně pomůže. 

1. Restartujte váš iPad podržením tlačítek DOMŮ a tlačítka NAPÁJENÍ  
 dokud neuvidíte na displeji logo Apple®.

2. Váš Rugged Book také vypněte a zapněte. Měli byste vidět blikající 
LED   diodu. V opačném případě nabijte Rugged Book

3. Po nabití Rugged Booku jej zapněte. Pokud se ani přesto LED neroz-
svítí   a vaše klávesnice nefunguje správně. Kontaktujte zákaznic-
kou    podporu fi rmy ZAGG.

4. V případě, že Rugged Book nemůže navázat Bluetooth spojení,  
  resetujte Bluetooth modul nabitím klávesnice

5. Zrušení a obnovení párování. Na iPadu zvolte postupně   
 NASTAVENÍ – BLUETOOTH – ZAPNUTO. Jestliže vidíte mezi   
 dostupnými zařízeními „ZAGG Rugged Book“, klepněte na šipku ved-
le   tohoto nápisu, čímž dojde k vymazání párování.

6. Stiskněte tlačítka FN + PAIR na Rugged Booku, než se rozsvítí modrá  
 LED dioda.

7. Váš iPad by měl zobrazit „ZAGG Rugged Book“ jako dostupné zaříze-
ní.   Klepnutím jej vyberte.

8. Pokud váš iPad zobrazí chybovou hlášku, opakujte párovací proces.
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  Odpojení klávesnice

Klávesnice Rugged Book je vybavena obalem, který chrání iPad,
i když není připojený ke klávesnici. Pokud chcete používat obal i bez aktivní 
klávesnice, máte k dispozici tři způsoby, jak obal s tabletem odpojit od klá-
vesnice.

1. Stiskněte klávesu Hide/Show (obrázek kláves-
nice). Klávesnice se tím odpojí od tabletu a iPad 
bude opět ovladatelný klasicky přes displej. Pro 
opětovné spárování tabletu s iPadem stiskněte 
znovu klávesu Hide/Show (obrázek klávesnice). 

2. Vypněte Bluetooth na iPadu.

3. Vypněte klávesnici

  Spárování klávesnice s iPadem

Párování je velmi jednoduché. Stačí postupovat podle následujícího návodu.

1. V nastavení iPadu zvolte Obecné – Bluetooth - Zapnout

2. Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu tří sekund. Modré  
 LED světlo bliká, dokud není váš iPad se Rugged Bookem spárován.

3. Váš iPad bude zobrazovat Rugged Book jako dostupné zařízení.  
 Zvolte jej pro ukončení párování.
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CHARGING POR T

  Nabíjení

Rugged book je vybaven silnou lithium-polymerovou baterií, která vydrží až dva roky 
bežného provozu* bez nabíjení. Je dodáván s dobíjecím kabelem, který rychle a po-
hodlně připojíte ke klávesnici. Postupujte podle následujících jednoduchých kroků.

1. Zapojte micro USB konektor do portu.

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

3. Zelená LED kontrolka na klávese baterie bude svítit jako indikace nabíjení. Počkej-
te, dokud nezhasne. Zhasnutí kontrolky indikuje plné nabití baterie. Obvyklá doba 
nabíjení Rugged Booku je 2-4 hodiny.

4. Odpojte micro USB a užívejte si se Rugged Bookem další 3 měsíce, než bude opět 
nutné dobíjet baterii.

* Běžný provoz je počítán zhruba 1 hod. denně bez podsvícení. Podsvícení zvyšuje frekvenci dobíjení.

  Životnost baterie

Rugged Book je vybaven silnou a výkonnou baterií, která vydrží až dva roky bežného 
provozu*.
Pro kontrolu stavu baterie stiskněte tlačítko baterie. LED kontrolka zabliká jedním ze 
tří způsobu:

1. třikrát zelené – více než 50 % baterie.

2. třikrát žluté – 25 – 50 % baterie.

3. třikrát červené – méně než 25 % baterie. Pokud energie v baterii klesne pro kritic-
kou úroveň, podsvícení klávesnice nebude fungovat a červená LED kontrolka blikne 
každých 5 minut.
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Pro co nejnižší frekvenci dobíjení nechte Rugged Book přecházet do úsporného re-
žimu, kdykoliv nepracujete. Baterie vašeho Rugged Booku nemá paměť, může tedy 
být nabitá kdykoliv si přejete. Pokud neplánujete delší dobu pracovat, doporučuje-
me Rugged Book vypínat.

  Speciální klávesy

Rugged Book je vybaven speciálními klávesami, které Vám pomůžou ovládat 
iPad.

Home – Zobrazí základní pozadí

Lock – Aktivuje a vypíná úsporný režim

Keyboard Hide/Show – Skrývá a ukazuje klávesnici iPadu.

FN + Keyboard Hide/Show (pouze u modelu iPad mini)  – Skrývá a ukazuje klávesnici iPadu.

Previous Track – Vrací se k poslední nahrávce seznamu hudby

Play/Pause – Stopne a spustí seznam hudby

Next Track – Přeskočí na další skladbu v seznamu

Mute – Vypnutí / zapnutí zvuku

Search (u iPadu mini stiskněte FN + Search) – Zapne vyhledávání

Mic – Aktivuje Siri

Bluetooth – Stiskněte a držte tři sekundy pro párování

Power – Vypne a zapne klávesnici

Volume Down – Zeslabení zvuku

Volume Up – Zesílení zvuku

Caps Lock - Aktivuje psaní velkých písmen. Pokud svítí modrá LED, je funkce za-

pnuta.

Symbol země - V případě nastavení vícejazyčných klávesnic, přepíná mezi nimi.

FN + Baterie - ukáže stav baterie klávesnice
FN + Backlight - Stisknutím zapnete podsvícení klávesnice. Opětovným stisknutím 
podsvícení klávesnice vypnete.

POZNÁMKA: Podsvícení klávesnice se automaticky vypne po několika sekundách nečinnosti klávesnice. Pro opětovnou 
aktivaci začněte zase psát


