Hướng dẫn sử dụng
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Thông tin cơ bản
Tổng quan chung
BKB50Bàn phím Bluetooth® giúp bạn sử dụng Máy tính bảng Xperia™ Z4 như PC và
rất thuận tiện khi bạn di chuyển. Bạn có thể dễ dàng ghép nối Bàn phím Bluetooth®
với máy tính bảng bằng chức năng NFC. Khi đã được thiết lập và gắn vào máy tính
bảng, Bàn phím Bluetooth® có thể phát hiện khi máy tính bảng gập xuống và có thể
tắt máy, nếu cần, để tiết kiệm năng lượng.

Tổng quan về bàn phím

1

Đường rãnh dành cho máy tính bảng

2

Cổng sạc

3

Đèn báo

4

Phím ghép nối

5

Công tắc nguồn

6

Bàn di chuột

Phím điều khiển bàn phím
Biểu tượng phím Tổ hợp phím Chức năng
Fn + F1

Giảm độ sáng.

Fn + F2

Tăng độ sáng.

Fn + F3

Giảm âm lượng.

Fn + F4

Tăng âm lượng.

Fn + F5

Chuyển đến tập tin âm thanh hoặc video trước.

Fn + F6

Phát hoặc tạm dừng tập tin âm thanh hoặc video hiện tại.

Fn + F7

Chuyển đến tập tin âm thanh hoặc video tiếp theo.
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Fn + F8

Bật chức năng dò tìm USB để dò tìm các thiết bị USB đã kết nối.

Fn + F9

Cắt

Fn + F10

Sao chép

Fn + F11

Dán

Fn + F12

Tìm kiếm
Mở Bảng thông báo
Chụp ảnh màn hình
Bật hoặc tắt màn hình.

Danh sách trên chỉ thể hiện các phím điều khiển tổ hợp và một số phím thường dùng khác.
Những phím khác không được liệt kê ở trên hoạt động như trên đa số các bàn phím khác.

Trạng thái đèn báo
Xanh dương nhấp
nháy

Bàn phím đang ở chế độ ghép nối – bàn phím sẵn sàng ghép nối với các thiết bị
khác.

Trắng

Bàn phím đang ở chế độ hoạt động.

Trắng nhấp nháy

Bàn phím đang ở chế độ ngủ.

Xanh lá cây

Đang sạc pin và mức sạc pin trên 90%.

Hổ phách

Đang sạc pin và mức sạc pin trong khoảng từ 15% đến 90%.

Đỏ

Đang sạc pin và mức sạc pin dưới 15%.

Sạc pin cho bàn phím
Cách sạc bàn phím
Sạc bàn phím trong bốn giờ trước khi sử dụng lần đầu tiên. Chỉ sử dụng bộ sạc thông thường.

1
2
3

Cắm bộ sạc của điện thoại hoặc máy tính bảng Android vào ổ cắm điện.
Cắm một đầu cáp USB vào bộ sạc.
Cắm đầu còn lại của cáp USB vào cổng sạc trên bàn phím.
Cáp micro USB và bộ sạc không được bán kèm khi mua.
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Bật và tắt
Cách bật hoặc tắt bàn phím

•

Trượt công tắc nguồn xuống dưới rồi thả ra.
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Bắt đầu
Thiết lập bàn phím
BKB50Bàn phím Bluetooth® sử dụng công nghệ Bluetooth® để giao tiếp với máy tính
bảng. Để thiết lập kết nối Bluetooth® giữa hai thiết bị, bạn có thể sử dụng chức năng
ghép nối hỗ trợ NFC tự động hoặc ghép nối thiết bị theo cách thủ công.
Cách tự động ghép nối bàn phím với máy tính bảng bằng NFC

1
2

Máy tính bảng: Đảm bảo rằng chức năng NFC đã được bật và màn hình đang
hoạt động và đã mở khóa.
Đặt máy tính bảng lên khu vực dò tìm NFC của bàn phím sao cho khu vực dò
tìm NFC của mỗi thiết bị giao thoa với nhau. Lúc này, các thiết bị sẽ tự động kết
nối với nhau.
Cách ghép nối thủ công bàn phím với máy tính bảng bằng Bluetooth®

1
2

Bàn phím: Bật bàn phím. Bàn phím tự động vào chế độ ghép nối và đèn báo
nhấp nháy màu xanh dương.
Máy tính bảng: Bật chức năng Bluetooth®, rồi tìm và nhấn BKB50.
Nếu đèn báo dừng nhấp nháy màu xanh dương trước khi bạn kịp ghép nối máy tính bảng với
bàn phím, ấn phím ghép nối cho tới khi đèn báo nhấp nháy màu xanh dương rồi thử lại.

Lắp ráp
Cách lắp máy tính bảng
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1
2

Lắp cạnh dưới của máy tính bảng chắc chắn vào đường rãnh của bàn phím.
Điều chỉnh góc của máy tính bảng tới vị trí thích hợp.
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Sử dụng Bàn phím Bluetooth®
Cài đặt máy tính bảng cho người dùng Đan Mạch và Na Uy
Với người dùng bàn phím tại Bắc Âu, bố cục bàn phím mặc định trên máy tính bảng là
tiếng Thụy Điển và tiếng Phần Lan. Người dùng Đan Mạch và Na Uy có thể chuyển
bố cục bàn phím về ngôn ngữ tương ứng của họ qua cài đặt Bố cục bàn phím trên
máy tính bảng.
Cách chuyển bố cục bàn phím
1
2
3
4

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .
Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ngôn ngữ & kiểu nhập > BKB50 > THIẾT LẬP BỐ
CỤC BÀN PHÍM.
Chọn tiếng Na Uy hoặc tiếng Đan Mạch.
Quay lại màn hình trước hoặc Màn hình chủ.

Ứng dụng trình khởi chạy bàn phím kiểu PC
Ứng dụng trình khởi chạy bàn phím mở khi bàn phím và máy tính bảng được ghép
nối và kết nối. Ứng dụng này giúp bạn:
•
•
•
•

Khởi chạy các ứng dụng
Sửa đổi các phím tắt
Xem và điều chỉnh cài đặt bàn phím
Cập nhật phần mềm cơ sở của bàn phím

Sử dụng Trình khởi chạy bàn phím kiểu PC

1

Chỉnh sửa lối tắt.

2

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để điều chỉnh cài đặt hoặc cập nhật phần
mềm cơ sở của bàn phím.

3

Khởi chạy ứng dụng được sử dụng gần đây hoặc ứng dụng nhỏ nhanh hơn.

4

Nhấn vào lối tắt để khởi chạy các ứng dụng thường dùng.

Khi bàn phím và máy tính bảng đã được ghép nối và kết nối, một hộp thoại sẽ mở ra nếu có
bản cập nhật. Nếu bạn chọn Không trong hộp thoại, bạn có thể cập nhật thủ công bàn phím
vào lúc khác trong menu Cài đặt.
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Cách tạo và xóa phím tắt ứng dụng

1
2
3
4
5
6

Đảm bảo bàn phím và máy tính bảng đều được bật và ghép nối.
Nhấn vào
.
Nhấn vào .
Để thêm phím tắt ứng dụng, kéo và thả ứng dụng từ danh sách Ứng dụng ở
bên phải màn hình vào danh sách Lối tắt ở bên trái.
Để xóa phím tắt ứng dụng, kéo ứng dụng từ danh sách Lối tắt tới ở cuối
màn hình.
Nhấn vào LƯU.

Sử dụng bàn di chuột
Cách sử dụng con trỏ

1
2

Trượt một ngón tay trên bàn di chuột cho tới khi bạn thấy con trỏ trên màn hình,
rồi di chuyển con trỏ tới vị trí mong muốn.
Nhấn vào khu vực nút trái hoặc khu vực nút phải để thực thi lệnh hoặc hiển thị
menu.
Cách cuộn màn hình
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•

Trượt hai ngón tay trên bàn di chuột cho tới khi con trỏ hình tròn xuất hiện, rồi
trượt sang trái hoặc phải hay lên và xuống để cuộn màn hình máy tính bảng.
Trượt sang trái hoặc phải trên bàn di chuột tương đương với việc vuốt sang trái
hay phải trên màn hình máy tính bảng.

Chuyển động

Thao tác trên màn hình

Trượt sang ngang

Vuốt qua từng trang một.

Trượt lên hoặc xuống

Cuộn từng trang một.

Cách nhấp chuột

1
2

Di chuyển một ngón tay trên khu vực hoạt động để định vị con trỏ.
Di chuyển con trỏ tới mục hoặc đối tượng mong muốn, rồi nhấn một lần vào
khu vực nút trái hoặc nhấn nhanh một ngón tay vào khu vực hoạt động.
Cách nhấp chuột phải

1
2

Di chuyển một ngón tay trên khu vực hoạt động để định vị con trỏ.
Di chuyển con trỏ tới mục hoặc đối tượng mong muốn, rồi nhấn một lần vào
khu vực nút phải.
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Cách kéo và thả

1
2
3

Di chuyển một ngón tay trên khu vực hoạt động để định vị con trỏ, rồi di chuyển
con trỏ lên mục mà bạn muốn chọn.
Nhấn và giữ khu vực nút trái.
Dùng một ngón tay khác, kéo vào thả mục đã chọn tới vị trí mong muốn.
Cách kéo vuốt

1
2

Ấn và giữ khu vực hoạt động bằng hai ngón tay cho tới khi con trỏ hình tròn
xuất hiện, rồi di chuyển con trỏ tới vị trí mong muốn trên màn hình máy tính
bảng.
Kéo vuốt hai ngón tay để phóng to hay thu nhỏ.

Chế độ ngủ
Khi đã kết nối, bàn phím sẽ chuyển sang chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng nếu
không có hoạt động trong vòng 5 phút.

•

Cách đánh thức bàn phím từ chế độ ngủ
Ấn phím bất kỳ hoặc trượt nhanh công tắc nguồn xuống dưới.

Cài lại bàn phím
Bạn có thể cài lại phần cứng trên Bàn phím Bluetooth® nếu thiết bị hoạt động không
bình thường. Tất cả thông tin về các thiết bị đã ghép nối sẽ bị xóa khi bạn cài lại.
Cách cài lại phần cứng
•

Ấn và giữ phím ghép nối, đồng thời trượt công tắc nguồn xuống dưới và giữ ở
đó trong 3 giây.

Hỗ trợ trên web

Hãy truy cập www.sonymobile.com/support để truy cập các tùy chọn hỗ trợ cho thiết
bị của bạn, bao gồm các bản tải về, mẹo khắc phục sự cố và Hướng dẫn sử dụng.
Hỗ trợ khách hàng – nếu tất cả các thao tác trên không có tác dụng. Truy cập số hỗ
trợ cần thiết tại www.sonymobile.com bằng cách nhấp chuột vào liên kết Liên hệ với
chúng tôi ở cuối trang hoặc liên hệ trung tâm hỗ trợ khách hàng 1800 588 885 (miễn
phí) và 1900 561 561.
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Thông tin pháp lý
Sony BKB50
Trước khi sử dụng, vui lòng đọc tờ Thông tin quan trọng được cung cấp riêng.
Hướng dẫn sử dụng này là do Sony Mobile Communications Inc. hoặc công ty chi nhánh tại địa phương của
hãng xuất bản mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Những sửa đổi đối với Hướng dẫn sử dụng này do lỗi in ấn,
thông tin hiện tại không chính xác hoặc do những cải tiến về chương trình và/hoặc thiết bị, có thể được Sony
Mobile Communications Inc. thực hiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, những sửa đổi như
vậy sẽ được đưa vào các phiên bản mới của Hướng dẫn sử dụng này.
Mọi quyền được bảo lưu.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Tính tương hoạt và tương thích giữa các thiết bị Bluetooth® là khác nhau. Nói chung, thiết bị hỗ trợ các sản
phẩm sử dụng Bluetooth spec. 1.2 trở lên và cấu hình Tai nghe hoặc Thiết bị rảnh tay.
Sony là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Sony Corporation. Bluetooth là nhãn hiệu của Bluetooth
(SIG) Inc. và được sử dụng theo giấy phép. Tất cả các nhãn hiệu khác là tải sản của các chủ sở hữu tương
ứng. Mọi quyền được bảo lưu.
Tất cả tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của
các chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ quyền nào không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo
lưu. Mọi nhãn hiệu khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
Truy cập www.sonymobile.com để biết thêm thông tin.
Tất cả hình minh họa chỉ mang tính minh họa và có thể không mô tả chính xác phụ kiện thực tế.
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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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