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Ελληνικά 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο 
χρήσης πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος. 
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Προειδοποίηση: Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες 
σύμφωνα με τις ενδείξεις των πόλων, μην τις 
επαναφορτίσετε ή τις πετάτε στη  φωτιά και μην 
αναμειγνύεται μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή παλιές 
μπαταρίες με καινούριες, ώστε να αποφύγετε την διαρροή 
ή την έκρηξη αυτών. Διατηρήστε τις μπαταρίες σε 
δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από τα παιδιά. Αφαιρέστε 
τις μπαταρίες αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ 
καιρό. 
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Οδηγίες Σύνδεσης σε Windows 
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Οδηγίες Σύνδεσης σε Android 
 

 

Σημείωση: Μετά την επιτυχή σύνδεση, όταν το ενεργοποιείτε, το 
πληκτρολόγιο θα αναζητά αυτόματα την τελευταία συσκευή που 
χρησιμοποιήθηκε, δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία. 
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Οδηγίες Σύνδεσης σε iOS 

 

Συνδυασμοί Πλήκτρων 
Λειτουργιών (Fn+) 
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Λειτουργίες TouchPad 

 

Το TouchPad θα μπει αυτόματα σε κατάσταση αδράνειας, για 
εξοικονόμηση ενέργειας , εάν δεν χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο 
για πάνω  από ένα λεπτό. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το touchPad, 
απλώς πατήστε με το δάχτυλο σας για αναγνώριση και μετά σύρετε. 
Αν η κίνησή σας είναι άμεση και γρήγορη, η αναστολή αδράνειας και ο 
δείκτης θα καθυστερήσουν. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 
Μέγεθος Πληκτρολογίου:  

330x110x18mm Τάση Λειτουργίας: 3V 

Μέγεθος TouchPad: 
80x93mm 

Συναγερμός Χαμηλής 
Τάσης: ≤ 2V 

Απόσταση Λειτουργίας: 
10m Ρεύμα Stand-by: 1,4mA 

Βάρος: 270g Ρεύμα Αδράνειας: 
0,009mA 

Διάταξη Πληκτρολογίου: 
80 πλήκτρα 

Τροφοδοσία: 2 x ΑΑΑ 
ξηρές αλκαλικές 

μπαταρίες 
Περίοδος Αδράνειας: 10 

λεπτά 
Ρεύμα Χρήσης 

TouchPad: <19mA 
Αναστολή Αδράνειας: 
Οποιοδήποτε πλήκτρο  

Ρεύμα Λειτουργίας: <3mA 
 



CONCEPTUM 

 

Ένδειξη LED 

• Πάτημα διακόπτη λειτουργίας: Το μπλε φως 
ανάβει για 1 δευτερόλεπτο και μετά σβήνει. 

• Ένδειξη σύζευξης: Πατήστε το διακόπτη 
«Σύνδεση» για 2 δευτερόλεπτα, το φως θα 
αναβοσβήσει. 

• Σύζευξη επιτυχής: Το μπλε φως σβήνει. 
• Caps Lock: Πατώντας το κουμπί ανάβει. 

Ξαναπατώντας το, σβήνει. 
 

Συντήρηση Πληκτρολογίου 
1. Διατηρήστε το πληκτρολόγιο μακριά από υγρά 

ή περιβάλλοντα με υγρασία όπως πισίνες ή 
δωμάτια με ατμό π.χ. σάουνες  και μην 
αφήσετε το πληκτρολόγιο να βραχεί. 

2. Μην εκθέσετε το πληκτρολόγιο σε συνθήκες 
πολύ υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών. 

3. Μη εκθέτετε το πληκτρολόγιο για πολλή ώρα 
στον ήλιο. 

4. Μη τοποθετείτε το πληκτρολόγιο κοντά σε 
εστίες φωτιάς, όπως για παράδειγμα σε 
κουζίνες, κεριά ή τζάκια. 

5. Αποφύγετε τα αιχμηρά αντικείμενα για να μη 
γδάρετε το προϊόν και  αντικαταστήστε τις 
μπαταρίες με 2 νέες, εγκαίρως πριν 
αποφορτιστούν πλήρως, για να εξασφαλίσετε 
κανονική χρήση. 
 

 
Συχνές Ερωτήσεις – Επίλυση 
Προβλημάτων 
 

1. Γιατί δεν μπορώ να συνδέσω το tablet μου με 
το πληκτρολόγιο BT; 

Α. Ελέγξτε πρώτα αν το πληκτρολόγιο BT 
βρίσκεται σε κατάσταση σύζευξης,  
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ενεργοποιήστε το Bluetooth του tablet και 
αναζητήστε τη συσκευή. 

Β. Δεύτερον, ελέγξτε αν είναι αρκετή η 
τροφοδοσία του πληκτρολογίου. Η μη 
επαρκής τροφοδοσία μπορεί να οδηγήσει σε 
αποσύνδεση. Αντικαταστήστε την μπαταρία 
ΑΑΑ. 

2. Γιατί αναβοσβήνει συνέχεια η ένδειξη LED 
κατά τη χρήση; 

Αν η ένδειξη LED αναβοσβήνει συνέχεια κατά 
τη χρήση, σημαίνει πως η μπαταρία τελειώνει. 
Φορτίστε ή αλλάξτε τις μπαταρία το 
συντομότερο δυνατόν. 

3. Πώς να ελέγξω αν έχει αποσυνδεθεί; 

Το tablet θα μπει σε κατάσταση αδράνειας για 
εξοικονόμηση ενέργειας όταν δεν 
χρησιμοποιείται. Πατήστε οποιοδήποτε 
πλήκτρο για να αναστείλετε την κατάσταση 
αυτή. 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΤΩΝ. ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. 
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Τεχνική υποστήριξη:  
support@conceptum.gr 
Αιτίες βλάβης που δεν καλύπτονται από την 
εγγύηση: 

(1) Ατύχημα, εσφαλμένη χρήση και
λειτουργία, αυθαίρετη επισκευή,
τροποποίηση ή αφαίρεση.

(2) Εσφαλμένη λειτουργία ή συντήρηση,
παράβαση των οδηγιών χρήσης ή
σύνδεση με ακατάλληλη τροφοδοσία.

(3) Απαραίτητη η επίδειξη του αποδεικτικού
αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο).

mailto:support@conceptum.gr


Χάμιλτον 3 - 104 34 - Αθήνα 

Ενημερωμένα Τεχνικά Εγχειρίδια 
στο 

 www.conceptum.gr

Οι φωτογραφίες/διαγράμματα/χρώματα που 
περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και 
τη συσκευασία είναι ενδεικτικές και ενδέχεται 

να διαφέρουν στο προϊόν. 

Copyright© Εγχειριδίου Χρήσης: 
Conceptum Α.Ε. 2017 

Απαγορεύεται η χρήση/αναπαραγωγή του 
παρόντος ως σύνολο ή τμηματικά ή των 

κειμένων μερικώς ή ολικώς χωρίς τη 
γραπτή συναίνεση της Conceptum Α.Ε. 

http://www.conceptum.gr/
http://www.conceptum.gr/

