
MUDELID : KBS527R; KBS827; KBS827R; KBS835RP; KBS8533RP; KBS21533RP; KBS2348RP; KBS2548RP; WRS1080; WRS2080. 
JUHTMETA INTERNET/MULTIMEEDIA KLAVIATUURI JA RAADIO-OPTILINE ÜHE KERIMISNUPUGA HIIRE KASUTUSJUHEND.                       

NB !  Joonised vt. täisinstruktsioonis lisand pakendis koos kaubada. 
Lk.1. 
   Tööks ettevalmistamine.  1. Lülitage arvuti välja. 2. Tõmmake klaviatuuri ja hiire juhtmed pesast välja. 3. Ühendage klaviatuuri kaabel 
(violetne pistik) arvuti klaviatuuripesaga. Vajaduse korral võite kasutada klaviatuuri juhtme ülemineku DIN 5 pistikuga süsteemplokiga 
ühendamiseks. 4. Ühendage hiire kaabel (roheline pistik) arvuti PS/2 pesaga. 5. Võimaluse korral paigutage vastuvõtuseade monitorist ja 
teistest  raadiotehnilistest seadmetest 8 tolli  (20 sm) kaugusel (joon.1). 6. Paiguldage kaks AA patareid juhtmeta klaviatuuri sisse. Selleks 
eemaldage klaviatuuri all-osas asuva patareide paigaldamise koha kaas, vajutades sellele (joon.2). 7. Paiguldage kaks AA patareid  
(akud AAA) juhtmeta hiire sisse. A. Eemaldage hiire allosas asuva patareide paigaldamise koha kaas, liigutades seda eemale.  
B. Pange pa-tareid sisse nii, nagu on see näidatud joonistusel 3. Pange kaas kinni. 

TÄHELEPANU !!!         Laadija on ette nähtud AINULT akude laadimiseks. Patareide kasutamine on  
kategooriliselt keelatud ja kutsub esile vastuvõtja -laadija riknemise. 

Lk.2. 
   Optilise hiire patareide korrasoleku kontroll. Et kontrollida patareisid, vajutage parema hiire nupu ikoonil Taskbar real. Valige sealt 
„optilise raadiohiire staatuse kontroll“ ja seejärel ekraanile ilmub aken „optilise raadiohiire staatus“. Siin on näidatud ka patareide 
korrasolek (joon.4). 
    Klaviatuuri ja hiire tarkvara paigutamine. Enne seda kui Te saate kasutada hiire ja klaviatuuri lisafunktsioone, peab installeerima 
draiveri. See on Teie installeerimisdisketil, mida saate komplektis koos hiire ja klaviatuuriga. 
    Windows 98/Me/2000/XP paigutamine.  
1.Paigutage installeerimisdiskett arvutisse. 2.Vajutage Start, siis Run nupu. 3.Run dialoogiaknas trükkige A:\setup,  
kus A on Teie disketti nimetus. 4.Vajutage OK ja täitke juhendid Teie ekraanil installeerimise lõpetamiseks. 
   Sageduskanali valimine.  Juhtmeta klaviatuur ja hiir töötavad kahel sageduskanalil. Et vältida kahe kõrvaltöötava optilise hiire 
tööhäireid, iga hiire jaoks peab valima oma sageduskanali. Klaviatuuri ja hiire sageduskanali muutmiseks tehke nii: paigutage 
sageduskanal vastuvõtuseadmes 1-le või 2-le. Paigutage sageduskanal 1 või 2 klaviatuuril ja hiirel (joon.5 ja 6). 
Lk.3. 
  Juhtmeta klaviatuuri ja raadiohiire identifitseer imiskood. Iga klaviatuur ja hiir omavad unikaalset identifitseerimiskoodi. See on 
tehtud selleks, et vältida teiste juhtmeta klaviatuuride- ja hiirtega omavahelisi häireid. Seda funktsiooni saab ka välja lülitada, see 
võimaldab teiste juhtmeta seadmete tööd teie arvutiga. 
  Juhtmeta hiirele identifitseerimiskoodi määramine . Peale draiveri installeerimise lõpetamist Teie arvuti teostab alglaadimise ja ilmub 
juhtmeta hiire aken (joon.7): identifitseerimiskoodi määramine. Laadimiseks liigutage juhtmeta hiirt mõni sekund, siis vajutage klahv 
„Identifitseerimine“. Hiire ainuke identifitseerimiskood on leitud, teine sisestamisseade Teie arvutiga töötada ei saa. Välja: vajutage Exit, 
kui 3 meetri kaugusel puuduvad teised raadio-sagedusega sisestamisseadmed või kui Te tahate, et ka teised raadiosagedusega 
sisestamisseadmed saaksid töötada Teie arvutiga. 
  Juhtmeta hiire identifitseerimiskoodi muutmine. Te saate kasutada uut juhtmeta hiirt Teie arvutiga raadiovastuvõtja muutmata, peate 
muutma vaid identifitseerimiskoodi. Tegutsege järgmiselt : 1. Dialoogakna „Juhtmeta hiire identifitseerimiskood“ väljakutseks valige 
järgmiste klahvide kombinatsioonid: Shift+Alt+F11 või Shift+Alt+F12.  2. Sisestamiseks liigutage hiirt mõni sekund, siis vajutage 
„Identifitseerimine“ nupu.  3. On määratud uus identifitseerimiskood, hiire dialoogaken sulgeb. 
4. Vajutage Exit „Juhtmeta hiire identifitseerimiskood“ akna sulgemiseks. 
Juhtmeta klaviatuuri identifitseerimiskoodi määrami ne. Seadke side vastuvõtuseadme ja klaviatuuri vahel. (a) vajutage klaviatuuril 
vabalt ükskõik mis klahvi; (b) vajutage vastuvõtuseadmel  
Klahv „Identifitseerimiskoodi määramine“ (ID CONNECT BUTTON). Roheline tuli tähendab, et identifitseerimis-kood on määratud. 
Lk.4.  
   iKeyWorksOffice tarkvara kasutamine. Juhtmeta klaviatuuri ja hiire tarkvara käivitumiseks vajutage kaks korda juhtmeta klaviatuuri 
ikoonil Windows Taskbar ülesannete paneelil. Tarkvara abil Te saate muuta klaviatuuri sead-mist ja parameetre. Teie klaviatuuril on 19 
„kiirvalikuklahvi“, mida saab seada erinevate käskude täitmiseks ja tihti kasutatavate programmide käivitumiseks (joon.8). 
                            Ikoon (vene tarkvaraga) 
                            - Valiku nupp 
Kiirvalikuklahvid – Горячие клавиши             
Klaviatuuri töö parameetrid – Параметры 
Vaikimisi funktsioon – (диалоговое окно) «горячие клавиши» 
Kiirvalikuklahvide individuaalne seadmine – Настроить 
Lisainfo ekraanile toomine – Показывать дополнительную информацию на экране 
MS Office kiirklahvide rühm – KeyWorks 
Kerimisnupu parameetrid – Ролик 
Lisainfo ekraanil näitamine – Дополнительная информация на экране 
Käsu tüüpi valik – Выбор типа команды 
Vaikimisi funktsiooniga kasutatavad kiirvalikuklahvid – Стандартные горячие клавиши 
                                               Ikoon (inglise tarkvaraga) 
              - Valiku nupp                                           - Valiku nupp  
Kiirvalikuklahvid – Hot Keys  Seadmine – Options 
Vaikimisi funktsioon – Hot Key :  Ekraani seadme menüü – On-Screen Display 
Kiirklahvi seadmine – Custom :  Seadmete akna avamisnupp – Select 
                                      - Valiku nupp 
ekraanipildi näitamine – Show the On-Screen Display 
kiirvalikuklahvid MS hotkey group – Hot Keys to/KeyWorks Office 
kiirvalikuklahvide vaikimisi funktsioonid – Hot Keys to Default Mode 
lk.5 . 
    Kiirklahvide kasutamine. On olemas 19 programmeeritavat kiirvalikuklahvi. Nende kasutamiseks Te peate seadma iKey Works Office tarkvara. 
Klahvid -  Vaikimisi funktsioonid 

�    Back to previous page: üleminek eelmisele leheküljele 

�    Forward to next page: üleminek järgmisele leheküljele 
�    Stop download the page: lehekülje laadimise katkestamine 

�   Refresh the page: dokumendi uuendamine 

�   Web search: otsing internetis/failide otsing 
 



�     Favorite: „Valitud“ mapi avamine 
↸     Home: Kodulehekülg internetis/internetilehitseja avamine 
�      Elektroonposti klahv E-mail key: elektroonposti programmi käivitumine 
 �       Stop key: taasesitamise katkestamine 
�/�  Taasesitamise/pausi klahv Play/Pause key: esitab või ajutiselt katkestab CD/DVD taasesitamist 
�      Eelneva muusikapala  klahv Previous track key: taasesitab eelnevat muusikapala 
�      Järgneva muusikapala klahv Next track key: taasesitab järgnevat muusikapala 

+        Volume up key: helitugevuse suurendamine 

--        Volume down key: helitugevuse vähendamine 
	        Mute key: lülitab heli välja 

�     Open my computer folder: juhtpaneeli avamine 

�      Calculator: kalkulaatori avamine 

Η     Töö lõpetamise klahv Suspend key: dialoogaken Windows`i sulgemiseks 

qq       Open Microsoft Media player: universaalmängija käivitumine 
Lisandid.     
Kiirvalikuklahvide seadmine.   
Te saate määrata Käivita tarkvara, Klahvide vajutamine,Office lipiku d,Rühmakäsk  klahvide funktsioone, et nad vastaksid Teie vajadustele. 
                             - Valiku nupp                                                                               -  Valiku nupp  
Käsu tüüpi valik – Select command type                         Sisestage faili või mapi nimi – dialoogaken 
Käivita tarkvara – Shell Execution                    Failide ülevaade – Browse File  
Klahvide vajutamine – Key stokes                   Mappide ülevaade – Browse Folder 
Office lipikud – Office shortcut                    Valitud – My Favoriate 
Rühmakäsk – Generic Command                     Aadressiraamat – Address Book 
Kiirvalikuklahvi väljalülitamine – Disable the Hot Key      Kiirvalikuklahvi nimi – dialoogaken 
Lisandid . 
 Mudelid : KBS827; KBS827R; KBS835RP; KBS8533RP. 
    4 kiirvalikuklahvi kasutamine kerimise teostamiseks . Klaviatuuri paremas ulanurgas on 4 klahvi nooltega, mis näitavad  
lehekülgede kerimise suunda. Samas saab määrata lehekülgede arvu vertikaalsel ja gorisontaalsel kerimisel vastavalt.  
lk.6. 
    iWheelWorks tarkvara kasutamine. iWheelWorks tarkvara paigutamiseks Te saate kasutada kerimisrulli Windowsi 
95/98/Me/2000NT/XP sees. Kerimisrulli sisse on ehitatud nupp, mille Te saate seada vastavalt oma soovile. (joon.9). 
                                        - Valiku nup p                                           -  Valik u nupp  
kerimisnupu-rulli seadmine – Кнопки Kerimisrulli seadmine – Ролик 
lk.7.  
     Dokumentide kerimine ja suurendamine/vähendami ne hiire abil. 
Ülesanne  mis see on?                      Kuidas s eda teha?                                                         . 
Kerimisrull          Kasutage see rull üles/alla kerimiseks.           Ülesse kerimiseks liigutage rull ette, alla kerimiseks tahapoole.  
(Wheel Scroll)                                                                                                                                                                                         . 
Mastaabi määramine   Selle funktsiooni kasutage dokumenDI            Microsoft Office 97/2000 lisas vajutage ja hoidke  
määramine Zoom         suurendamiseks/vähendamiseks lisas.            klahv Ctrl, dokumendi mõõtmete suurendamiseks 
                                       kerige rull ette, vähendamiseks – tahapoole.                           . 
Autokerimine         Kasutage autokerimist kokkusobiva-                Seadke autokerimis hiire nupule, kui see ei ole varem seatud. 
AutoScroll      tes lisades Windows 95/98/Me/2000/NT/XP        Selleks paiguldage kursor lisas, vajutage hiire nupu. 
       ja Microsoft Office 97/2000 pikkade teks-            Ilmub autokerimise märk. Liigutage hiir kerimissuunas. 
       tide kerimiseks. Autokerimine võimaldab              Autokerimise kiirus sõltub märgu ja kursori vahe pikkusest. 
                      Teil automaatselt kerida dokumenti ilma             Autokerimise katkestamiseks vajutage vabalt 
        pidevat hiire liigutamist.                                        ükskõik mis hiire nupu.                                                             . 
   Hiire parameetrite paigutamine. „Hiire parameetrid“ aknas Te saate ise valida klahvide,kerimisrulli ja kursori liikumise parameetrid.  
Et avada seda akent, vajutage kaks korda alltööpaneeli ikoonil. „Hiire parameetrid“ aknal on kuus alltoodud allaakent. 
   Nupud.  
Nuppude funktsioonid: valige igale nupule Teile vajalikud funktsioonid.            Kahekordse vajutamise kiirus: kahekordse vajutamise 
korral kiirus suureneb.                     Nupu modifitseerimine: modifitseerige nupud hiirt vasaku ja parema käega kasutamiseks. Vaikimisi 
funktsioonid klahvidele 1 ja 2 säilivad. 
Lk.8. 
  Osutid . Siin Te saate muuta pilkuva kursori kuju. Vajutage allnoolele skeemi scheme all ja valige kuju omal soovil. Iga skeemi viided on 
esitatud allaknas. Te saate moodustada ka oma skeemi klahvi Save as abil. 
Liikumine.  
„Kursori liikumise kiirus“:  Te saate reguleerida kursori liikumise kiirust ekraanil.   „Siduda nupuga“:  automaatseks kursori liikumiseks 
uue dialoogakna märgatud nupu juurde.  „Sonar“:  kui Te vajutate ja lasete lahti Ctrl klahvi, siis näete kursori asumiskohta. 
„Kursori jälg“:  see on kasulik vedelakristallmonitori kasutamisel, kui kursorit on  ekraanil raske näha. 
   Seadmised. Käskude nimekirjas on ette toodud käsud, mida Te võite määrata NetJump ja LuckyJump paneelidele. NetJump  (ülemine 
paneel): ühendab saitivaatamiskäske. Kui Te soovite käsku muuta, valige nimekirjast uus käsk ja vajutage muudetava paneeli ikoonil. 
LuckyJump (alumin paneel):  siin on ette toodud universaalsed käsud. Et käsku muuta, valige nimekirjast uus käsk ja vajutage 
muudetaba paneeli ikoonil. Kerimisnupp:  akna sees Te saate muuta rulli kerimise suunda, muuta kerimise kiirust. 
   Net Jump käskude täitmine . Net Jump ühendab programme, mida tavaliselt kasutatakse saitide vaatamiseks, ühte mugava paneeli. 
Net Jump kasutamiseks avage „Hiire parameetrid“ aken ja valige alaaken „Nupud“. Valige Net Jump avanenud nupumenüüst. Vajutage 
OK ja sulgege „Hiire parameetrid“ aken. Kasutamiseks vajutage tähistatud nupule, et avada Net Jump paneel ja täita käsku (vt. 
„Seadmised“). 
   Lucky Jump käskude täitmine . Lucky Jump ühendab programme, mida tavaliselt kasutatakse Windows ümbritse-vale ühte peneeli 
mugandamiseks. Lucki Jump kasutamiseks avage aken „Hiire parameetrid“ ja valige alaaken „Nupud“. Ilmunud menüüst valige Lucky 
Jump. Vajutage OK ja sulgege aken. Siis vajutage tähistatud nupule, et paneelid avada ja käsku täita. 
Määletoja : Raitorson AS Tallinn, t . 6405475 


