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Grunnleggende
Generell oversikt
BKB50Bluetooth®-tastatur hjelper deg å bruke Xperia™ Z4-nettbrettet som en PC,
og er praktisk når du er på farten. Du kan enkelt koble Bluetooth®-tastatur sammen
med nettbrettet ved hjelp av NFC-funksjonen. Når det er konfigurert og festet til
nettbrettet, kan Bluetooth®-tastatur registrere når nettbrettet er lukket og kan slå
seg av for å spare strøm.

Oversikt over tastaturet

1

Spor for nettbrett

2

Ladeport

3

Varsellampe

4

Sammenkoblingstast

5

Strømbryter

6

Styrepute

Tastaturkontroller
Tastesymbol Tastekombinasjon Funksjon
Fn + F1

Reduser lysstyrken.

Fn + F2

Øk lysstyrken.

Fn + F3

Reduser volumet.

Fn + F4

Øk volumet.

Fn + F5

Gå til forrige lyd- eller videofil.

Fn + F6

Spill av eller stans gjeldende lyd- eller videofil.

Fn + F7

Gå til neste lyd- eller videofil.
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Fn + F8

Slå på USB-gjenkjenningsfunksjonen for å gjenkjenne
tilkoblede USB-enheter.

Fn + F9

Klipp ut

Fn + F10

Kopier

Fn + F11

Lim inn

Fn + F12

Søk
Åpne varselpanelet
Skriv ut skjermbildet
Slå skjermen på eller av.

Listen over viser bare kombinasjonstastekontroller og noen andre ofte brukte taster. Andre
taster som ikke er med på listen over, fungerer på samme måte som på de fleste tastaturer.

Varsellampestatus
Blinker blått Tastaturet er i sammenkoblingsmodus - tastaturet er tilgjengelig for sammenkobling
med andre enheter.
Hvitt

Tastaturet er i aktivt modus.

Blinker hvitt Tastaturet er i hvilemodus.
Grønt

Batteriet lades, og batterikapasiteten er over 90 %.

Gult

Batteriet lades, og batterikapasiteten er mellom 15 og 90 %.

Rødt

Batteriet lades, og batterikapasiteten er under 15 %.

Lade tastaturet
Slik lader du tastaturet
Lad tastaturet i fire timer før du bruker det for første gang. Bruk kun vanlige ladere.

1
2
3

Plugg laderen til Android-telefonen eller nettbrettet inn i et strømuttak.
Plugg den ene enden av USB-kabelen inn i laderen.
Plugg den andre enden av USB-kabelen inn i ladeporten til tastaturet.
Mikro-USB-kabel og lader følger ikke med ved kjøp.
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Slå på og av
Slik slår du tastaturet på eller av

•

Skyv strømbryteren nedover og slipp den.
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Komme i gang
Oppsett av tastaturet
BKB50Bluetooth®-tastatur bruker Bluetooth®-teknologi for å kommunisere med
nettbrettet. For å opprette en Bluetooth®-forbindelse mellom de to enhetene, kan
du enten bruke automatisk NFC-assistert kobling eller du kan koble sammen
enhetene manuelt.
Slik kobler du tastaturet automatisk til nettbrettet ved hjelp av NFC

1
2

Nettbrettet: Kontroller at NFC-funksjonen er slått på og at skjermen er aktiv
og ulåst.
Plasser nettbrettet over NFC-deteksjonsområdet på tastaturet slik at NFCdeteksjonsområdet til enhetene berører hverandre. Enhetene vil nå kobles
sammen automatisk.
Slik kobler du tastaturet manuelt til nettbrettet ved hjelp av Bluetooth®

1
2

Tastaturet: Slå på tastaturet. Tastaturet går automatisk i
sammenkoblingsmodus og varsellampen blinker blått.
Nettbrettet: Slå på Bluetooth®-funksjonen, og søk etter og ta hurtig på
BKB50.
Hvis varsellampen slutter å blinke blått før du har koblet sammen nettbrettet og tastaturet,
trykker du på sammenkoblingstasten til varsellampen blinker blått, og prøver igjen.

Montering
Slik fester du nettbrettet
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1
2

Sett den nedre kanten på nettbrettet godt inn i sporet på tastaturet.
Juster vinkelen på nettbrettet slik at det er riktig plassert.
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Bruke Bluetooth®-tastatur
Nettbrettinnstillinger for danske og norske brukere
For brukere med nordisk tastatur er standard tastaturoppsett svensk eller finsk.
Danske og norske brukere kan endre tastaturoppsettet til sine respektive språk via
innstillinger for tastaturoppsett på nettbrettet.
Slik endrer du tastaturoppsettet
1
2
3
4

På Startskjerm tar du hurtig på .
Finn og ta hurtig på Innstillinger > Skriftspråk og inntasting > BKB50 >
KONFIGURER TASTATUROPPSETT.
Velg norsk eller dansk.
Gå tilbake til forrige skjerm eller til Startskjerm.

Startapp for tastaturet i PC-stil
En startapp for tastaturet åpnes når tastaturet og nettbrettet pares og tilkobles.
Denne appen hjelper deg med å:
•
•
•
•

Starte apper
Endre snarveier
Vise og justere tastaturinnstillinger
Oppdatere fastvare for tastaturet

Slik bruker duTastaturstarter i PC-stil

1

Redigere snarveier.

2

Følg instruksjonene på skjermen for å justere innstillinger eller oppdatere
tastaturets fastvare.

3

Start en nylig brukt app eller en liten app raskere.

4

Ta hurtig på en snarvei for å starte ofte brukte apper.

Når tastaturet og nettbrettet er koblet sammen, åpnes en dialogboks hvis en
systemoppdatering er tilgjengelig. Hvis du velger Nei i dialogboksen, kan du oppdatere
tastaturet manuelt senere fra Innstillinger-menyen.
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Slik oppretter og sletter du appsnarveier

1
2
3
4
5
6

Kontroller at både tastaturet og nettbrettet er slått på og paret.
.
Trykk på
Trykk på .
Hvis du vil legge til en appsnarvei, drar og slipper du appen fra Apper-listen
til høyre på skjermen til Snarvei-listen på venstre side.
Hvis du vil slette en appsnarvei, drar du appen fra Snarvei-listen til
nederst på skjermen.
Trykk på LAGRE.

Bruke styreputen
Slik bruker du markøren

1
2

Skyv én finger på styreputen til du finner markøren på skjermen, og flytt den
deretter til ønsket posisjon.
Trykk på venstreknappsonen eller høyreknappsonen for å utføre
kommandoer eller vise menyer.
Slik ruller du på skjermen
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•

Skyv to fingre på styreputen til en sirkelmarkør vises. Deretter skyver du til
venstre eller til høyre, eller opp og ned, for å rulle på nettbrettskjermen.
Å skyve til venstre eller høyre på styreputen er det samme som å knipse til
venstre eller høyre på nettbrettskjermen.

Bevegelse

Handlinger på skjermen

Skyve på tvers

Knipse side for side.

Skyve opp eller ned

Rulle side for side.

Slik klikker du

1
2

Beveg én finger i den aktive sonen for å finne markøren.
Flytt markøren til det ønskede elementet eller objektet, og trykk deretter på
venstreknappsonen én gang eller trykk på den aktive sonen kort med én
finger.
Slik høyreklikker du

1
2

Beveg én finger i den aktive sonen for å finne markøren.
Flytt markøren til det ønskede elementet eller objektet, og trykk deretter én
gang på høyreknappsonen.
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Slik drar og slipper du

1
2
3

Flytt en finger til den aktive sonen for å finne markøren, deretter flytter du
den over til det elementet du ønsker å velge.
Trykk lenge på venstreknappsonen.
Bruk en annen finger til å dra og slippe det valgte elementet til ønsket
posisjon.
Slik kniper du sammen eller fra hverandre

1
2

Trykk på og hold aktivsonen med to fingre til en sirkelpeker vises. Deretter
flytter du den til ønsket posisjon på nettbrettskjermen.
Bruk to fingre og knip sammen for å zoome inn eller ut.

Hvilemodus
Når det er koblet til, går tastaturet i hvilemodus for å spare strøm hvis det er
inaktivt i fem minutter.
•

Slik slår du på tastaturet fra hvilemodus
Trykk på hvilken som helst tast eller skyv strømbryteren raskt nedover.

Tilbakestille tastaturet
Du kan utføre en tilbakestilling av maskinvare på Bluetooth®-tastatur hvis det
fungerer på en uventet måte. All informasjon om sammenkoblede enheter slettes
når du utfører en tilbakestilling.
Slik utfører du en tilbakestilling av maskinvare
•

Trykk på og hold sammenkoblingstasten, samtidig som du skyver
strømbryteren nedover og holder den i nedre posisjon i 3 sekunder.

Brukerstøtte på Internett

Gå til www.sonymobile.com/support for å få tilgang til en rekke alternativer for
brukerstøtte for enheten, inkludert nedlastinger, feilsøkingstips og en
brukerhåndbok.
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Juridisk informasjon
Sony BKB50
Les det vedlagte heftet Viktig informasjon før bruk.
Denne brukerhåndboken er utgitt av Sony Mobile Communications Inc. eller dets lokale tilknyttede selskap,
uten garantier av noe slag. Sony Mobile Communications Inc. kan når som helst og uten varsel gjøre
endringer og forbedringer i denne brukerhåndboken på bakgrunn av typografiske feil, unøyaktigheter i
gjeldende informasjon eller forbedringer i programmer og/eller utstyr. Slike endringer vil imidlertid bli tatt
med i nye utgaver av denne brukerhåndboken.
Med enerett.
©2015 Sony Mobile Communications Inc.
Interoperabiliteten og kompatibiliteten mellom Bluetooth®-enheter varierer. Enheten støtter generelt
produkter som benytter Bluetooth-spes. 1.2 eller høyere og hodetelefon- eller håndfriprofil.
Sony er varemerket eller det registrerte varemerket for Sony Corporation. Bluetooth er et varemerke for
Bluetooth (SIG) Inc. og brukes under lisens. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Med
enerett.
Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for
sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. Alle andre
varemerker tilhører sine respektive eiere.
Se www.sonymobile.com hvis du vil vite mer.
Alle illustrasjoner er kun illustrasjoner og stemmer ikke nødvendigvis med det faktiske utstyret.
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Declaration of Conformity
We, Sony Mobile Communications Inc of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony type RD-0101
to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards
Spectrum

EMC

Safety

EN 300 328:V1.8.1

EN 301 489-3:V1.6.1

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2010
+A2:2013

EN 302 291-2:V1.1.1 EN 301 489-7:V1.3.1
EN 301 489-17:V2.2.1

following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive 1999/5/EC.

Mikael Nilsson

Head of Global Type Approval

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the
equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
•
•
•
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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