
MULTIMEEDIAKLAVIATUUR 
KASUTUSJUHEND 
 
Mudel:KBS-8,16,21.KM1080.KB0108 
 
Komplektsus 
Klaviatuur ; Randmetugi; Tarkvaradiskett (iKeyWorks); Kasutusjuhend. 
 
Tööks ettevalmistamine 
Lülitage arvuti välja. Ühendage klaviatuur PS/2 pistikuga (klaviatuurile mõeldud pistikuga). Teie arvutis. 
Lülitage arvuti sisse. Veenduge, et klaviatuuri töö on korrektne. 
 
Klaviatuuri tarkvara paigutamine 
Draiverite ja tarkvara paigutamiseks soovitatakse emaldada varem kasutatud klaviatuurseadme draiverid. Teie 
klaviatuur omab 19 kiirvalikunuppu, mida on võimalik seadistada tihtikasutatavate käskude täitmiseks. Selle 
võimaluse kasutamiseks peate installeerima oma arvutisse tarkvarapaketi A4-Tech iKeyWorks, mille leiate 
klaviatuuriga kaasas olevalt tarkvaradisketilt. Tarkvarapaketi A4-Tech iKeyWorks toimub järgmiselt: 1.Sisestage 
paigutamise disketti kettajаamasse.  2.Vajutage nuppule “Start “ ja valige “ Run”. 3.Avnenud diallogiaknas valige 
“A:\setup”, kusjuures A: on disketidraivi tähis (kui Tie arvutis on disketidraiv tähistatud mõne muu tähega, kasutage A 
asemel seda tähte). 4.Vajutage OK ning jälgige ekraanile ilmuvaid instruktsioone. 5.Pärast tarkvara paigaldamist 
teostage arvuti alglaadimine (restart) 
 
Klaviatuuri tarkvara ja draiverite emaldamine. Klaviatuuri tarkvara ja draiverite eemaldamiseks käivitage programm 
unistal.exe, mis asub samas alamkataloogis, kuhu Te paigutasite installeerides tarkvara A4-Tech iKeyWorks.  
Samuti võite kasutada Windowsi standardprotseduuri installeeritud tarkvara eemaldamiseks “My Computer” � 
“Control Panel” � “Add/Remove Programs” Tarkvara kasutamine .  Klaviatuuri tarkvara käivitamiseks vajutage kaks 
korda klaviatuuriikoonil Windows Taksbar real. Programmipaketi A4-Tech iKeyWorks abil saate muuta klaviatuuri töö 
parameetreid ning häälestust. 
 
“Kiirvalikuklahvide“ kasutamine 

Klaviatuuril on 19 programmeritavat kiirvalikuklahvi. 
 
Klahv   - Vaikimisi  funktsioon 
��������- Vaadatud  interneti lehekülgedel liikumine (Back/Forward) 
��������- Interneti lehekülgedel liikumise katkestamine (Stop) 
�-Dokumendi/internetilehe uuendamine (Refresh) 
�-Otsing internetist/faili otsing 
����- Kataloogi “Valitud “ (Favorit) avamine 
↸ �����-Koduleheküljele (Homepage) üleminek/internetilehitseja avamine 
����- E-maili programmi käivitamine 
� �����-Heli sisse/väljalülitamine 
Η ���-Magamisreziim (Sleep mode/ Stand by) 
 “ –“  -Helitugevuse vähendamine 
“+” - Helitugevuse suurendamine 
�- CD/DVD taasesitamine või taasesitamise peatamine (Play/Pause) 
����- Taasesitamise katkestamine (Stop) 
� -  Eelneva faili/muusikapala taasesitamine 
� ���-  Järgneva faili/muusikapala taasesitamine 
q q  -Ekvalaiseri käivitamine 
� �- Juhtpaneeli avamine 
� �  - Kalkulaatori käivitamine. 
 
 
Müügi kuupäev ________________        __________________ Müüja ______________________ 
                                                                          (ostja allkiri )                          (müüja allkiri ,  tempel ) 
 
Garantiitingimutsega on ostja tutvunud. Pretensioone seadme  kompleksusele ja visuaalsele väljanägemisele ei ole. 

 


