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1. Om denne brugsanvisning

Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, før enheden 
tages i brug. Tag hensyn til advarslerne på enheden og i 
brugsanvisningen.
Gem brugsanvisningen, så du altid har den ved hånden. Hvis 
du sælger enheden eller forærer den væk, er det vigtigt, at 
denne brugsanvisning og garantibeviset også følger med.

1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne 

brugsanvisning

FARE!

Advarsel om umiddelbar livsfare!

ADVARSEL!

Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprette-

lige kvæstelser!

FORSIGTIG!

Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle 
skader!

PAS PÅ!

Følg anvisningerne for at undgå materielle skader!

BEMÆRK!

Yderligere oplysninger om brugen af enheden.

BEMÆRK!

Følg anvisningerne i denne brugsanvisning!

ADVARSEL!

Advarsel om fare på grund af elektrisk stød!

•  Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen

   Handling, der skal udføres
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1.2. Korrekt anvendelse

Tastaturet er beregnet til anvendes sammen med en computer/note-
book/mobil enhed med et Bluetooth-interface.
Enheden er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industri-
el/erhvervsmæssig brug.
Denne enhed egner sig ikke til anvendelse på kontorarbejdspladser.
Bemærk, at garantien bortfalder, hvis enheden ikke anvendes korrekt:
• Du må ikke modificere enheden uden vores samtykke, og du må 

ikke bruge tilbehørsenheder, der ikke er godkendt eller leveret af 
os.

• Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leve-
ret af os.

• Tag hensyn til alle oplysninger i denne brugsanvisning, især sikker-
hedsanvisningerne. Enhver anden betjening regnes for ukorrekt og 
kan medføre person- eller tingsskader.

• Brug ikke enheden under ekstreme omgivelsesbetingelser.
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2. Sikkerhedsanvisninger

2.1. Driftssikkerhed

Tastaturet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) 
med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller 
manglende viden, med mindre de er under opsyn af en anden per-
son, der har ansvaret for deres sikkerhed eller som giver dem anvis-
ninger for, hvordan tastaturet skal bruges. Børn bør være under opsyn 
for at sikre, at de ikke leger med tastaturet.

2.2. Generelt

• Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magne-
tiske støjkilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon osv.) for at for-
hindre funktionsforstyrrelser.

• Tastaturet må ikke udsættes for vandsprøjt eller vandstænk. Pla-
cer aldrig genstande fyldt med væske (vaser eller lignende) på eller 
under tastaturet. Beholderen kan vælte, og væsken kan kompro-
mittere den elektriske sikkerhed.

• Efter transport af enheden skal du vente med at tage enheden i 
brug, til den har nået omgivelsestemperaturen. Ved større udsving 
i temperatur eller fugtighed kan der dannes fugt som følge af kon-
densering, hvilket kan medføre en elektrisk kortslutning.

• Hold dit tastatur og alle tilsluttede enheder på afstand af fugt, og 
undgå støv, varme og direkte sollys for at undgå driftsforstyrrelser.

• Placer og betjen tastaturet på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit un-
derlag for at undgå beskadigelser.

• Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem 
eller snuble over dem.

• Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget.
• Tastaturet bruger strøm. Sluk tastaturet, når du ikke bruger det.
• Tastaturet er beregnet til anvendes sammen med en computer/

notebook/mobil enhed med et Bluetooth-interface.
• Følg sikkerhedsanvisningerne for den enhed, som du tilslutter tas-

taturet til.
• Åbn aldrig tastaturets kabinet. Dette vil ophæve garantien og 

ødelægge tastaturet.
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2.3. Tilslutninger

• Følg brugsanvisningen for de enheder, hvis USB-interface du tils-
lutter tastaturet til for at oplade det.

• De spændinger og interfaces, der anvendes i tastaturet, svarer til 
beskyttelseslavspændinger i henhold til EN60950. Forbindelser 
til andre enheder må kun etableres med sådanne interfaces med 
beskyttelseslavspændinger i henhold til EN 60950.

2.4. Reparer aldrig selv

ADVARSEL!

Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere enheden. Der er 

fare for elektrisk stød!

• Ved forstyrrelser bør du henvende dig til Medion Service Center eller 
til et andet autoriseret fagværksted for at undgå farlige situationer.

2.5. Meddelelse om overensstemmelse

Enheden opfylder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og 
elektrisk sikkerhed.

Overensstemmelseserklæring i henhold til R&TTE

MEDION AG erklærer hermed, at disse enheder er i overensstemmel-
se med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i 
direktiv 1999/5/EF. Den komplette overensstemmelseserklæring kan 
findes på www.medion.com/conformity.

0700  

2.6. Ergonomiske anvisninger

Lægevidenskabelige undersøgelser har vist, at visse fysiske lidelser og 
skader skyldes bevægelser, der gentages over en lang periode, i for-
bindelse med et uegnet arbejdsmiljø og forkerte arbejdsvaner. Hold 
regelmæssige pauser, når du arbejder med computeren. Hvis du op-
lever smerter, følelsesløshed eller en kriblen i armene, håndleddene, 
hænderne eller fingrene, skal du søge læge.
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3. Pakkens indhold
Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage ef-
ter købet, hvis der mangler noget.
Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende:
• Tastatur
• USB-kabel
• Brugsanvisning
• Garantidokumenter

FARE!

Opbevar emballagefilmen utilgængeligt for børn. Der er ri-

siko for kvælning!

4. Systemkrav
Operativsystemer Windows: Windows® 7/ Windows® 8 / Windows Vista® SP1/
 Windows® XP SP3/ Android™ 3.0-platform/iOS fra 4.3.5
Bluetooth- 
interface: Bluetooth 3.0-kompatibelt
Stik 1 x USB-stik

86624_50044665 DK ALDI DK Content RC1.indd   686624_50044665 DK ALDI DK Content RC1.indd   6 07.03.2013   14:33:0307.03.2013   14:33:03



7

5. Oversigt over enheden

5.1. Bagside

1) Parringsknap: Tryk på denne knap for at oprette en Bluetooth-forbindelse til 
en enhed med Bluetooth-interface

2) USB-stik: Tilslut tastaturets USB-stik til USB-stikket på en computer for at op-
lade tastaturets batteri

3) ON/OFF: Tænd eller sluk tastaturet

5.2. Tastaturside

4) Batteri-LED: Viser batteriets opladningstilstand
5) Bluetooth-LED: Viser status for Bluetooth-forbindelsen

1 32

54
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6. Ibrugtagning

6.1. Opladning af batteriet i tastaturet

Inden du tager tastaturet i brug og hvis batteri-LED'en F11  viser et lavt oplad-
ningsniveau (batteri-LED'en lyser kortvarigt rødt, når du trykker på en tast), skal du 
oplade batteriet.

  For at gøre det skal du tilslutte tastaturets USB-stik til et 5 V  500 mA USB-stik 
på en computer eller bruge en USB-strømforsyning.

Batteri-LED'en F11  blinker rødt under opladningen. Når batteriet er helt opladet, 
slukkes batteri-LED'en.

BEMÆRKNINGER:

• Tastaturet anvendes ikke via USB-stikket. USB-stikket er  
 kun beregnet til opladning af batteriet.
• En fuld opladning tager ca. 1 time. Oplad batteriet i  
 mindst 10 minutter, inden du fortsætter med at bruge  
 tastaturet.
•  Tastaturet bruger kun meget lidt strøm og kan derfor  
 bruges i ca. 3 måneder på en fuld batteriopladning.

6.2. Registrering af tastaturet på en computers/

notebooks/mobil enheds Bluetooth-interface 

(parring)

  Tænd tastaturet med QP1QHH-knappen.
  Placer tastaturet i nærheden af den enhed, som du vil parre det med.
  Kontroller, at den pågældende enheds Bluetooth-interface er tilgængeligt og 

tændt (på en pc gøres dette normalt med en tastekombination som f.eks. Fn+F5 
eller vi en mekanisk kontakt).

Fremgangsmåden til parring af tastaturet varierer afhængigt af enheden og opera-
tivsystemet:

86624_50044665 DK ALDI DK Content RC1.indd   886624_50044665 DK ALDI DK Content RC1.indd   8 07.03.2013   14:33:0407.03.2013   14:33:04



9

Parring i Windows 7

  Tryk på parringsknappen på Bluetooth-tastaturets bagside.
Bluetooth-LED'en blinker.

  Klik i Windows på „Start –> Kontrolpanel –> Hardware og lyd“, og vælg „Til-
føj Bluetooth-enhed“.

eller 
  Klik på Bluetooth-ikonet på proceslinjen, og vælg “Tilføj enhed”.

Alle Bluetooth-enheder, der befinder sig i nærheden, vises.
  Vælg tastaturet „Medion BT Keyboard“ (punktet „Tastatur“), og klik på “Næste”.

ANVISNINGER FOR ÆLDRE 

BLUETOOTH-VERSIONER (< BT 3.0)

Indtast den talkombination (parringskode), som vises i Win-
dows, på Bluetooth-tastaturet, og tryk på ENTER for at be-
kræfte.

Bluetooth-forbindelsen oprettes, og tastaturet konfigureres.
  Hvis du vil afbryde forbindelsen, skal du klikke på „Luk“.

Parring i Windows 8

  Tryk på parringsknappen på Bluetooth-tastaturets bagside.
Bluetooth-LED‘en blinker.

  Klik på „Indstillinger“ på startskærmbilledet i Windows, og klik derefter på „Skift 
pc-indstillinger“.

  Vælg derefter „Enheder“, og klik på „Tilføj enhed“.
eller 

  Klik på Bluetooth-ikonet på proceslinjen på skrivebordet, og vælg 
“Tilføj Bluetooth-enhed”.

Alle Bluetooth-enheder, der befinder sig i nærheden, vises.

Tilslutning af Bluetooth-tastaturet

  Vælg tastaturet „Medion BT Keyboard“ (punktet „Tastatur“), og klik på 
“Næste”.

ANVISNINGER FOR ÆLDRE BLUETOOTH-VERSIONER (< 

BT 3.0)
Indtast den talkombination (parringskode), som vises i Windows, på Blu-
etooth-tastaturet, og tryk på ENTER for at bekræfte.

Bluetooth-forbindelsen oprettes, og tastaturet konfigureres.
  Hvis du vil afbryde forbindelsen, skal du klikke på „Luk“.
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Parring på Android-systemer

BEMÆRKNINGER:

Android er et Open Source-operativsystem til mobile enhe-
der. 
Da kildekoden til Android er frit tilgængelig, kan alle produ-
center af mobile enheder tilpasse softwaren individuelt og 
ændre den. Dette kan under visse omstændigheder føre til 
kompatibilitetsproblemer med andre enheder som f.eks. dit 
Bluetooth-tastatur. Da der hele tiden kommer nye smart-
phones og tablets på markedet, kan vi ikke garantere, at tas-
taturet vil være kompatibelt med alle modeller.

  Åbn systemmenuen på Android-enheden, og vælg „Trådløst og netværk“.
  Vælg „Bluetooth“, og aktiver om nødvendigt Bluetooth-interfacet med skyde-

ren.
Til højre vises alle tilgængelige og synlige Bluetooth-enheder i nærheden.

  Tryk på „Bluetooth-tastatur“.

ANVISNINGER FOR ÆLDRE 

BLUETOOTH-VERSIONER (< BT 3.0)

Indtast den talkombination (parringskode), som vises i An-
droid, på Bluetooth-tastaturet, og tryk på ENTER for at be-
kræfte.

Bluetooth-forbindelsen oprettes, og tastaturet kan derefter konfigureres til Blue-
tooth-tastaturet via app'en “External Keyboard”.

ANVISNINGER FOR LANDEINDSTILLINGEN:

Som standard finder Android-systemer eksterne tastaturer 
som US-modeller med tilsvarende tastetilknytning.
Medions tablets og smartphones er ved leveringen med det 
samme kompatible med dette Bluetooth-tastatur, og app'en 
til landeindstillingen er forudinstalleret. Åbn app'en „Exter-

nal Keyboard“ for at foretage landeindstillingen.
Hvis du bruger et andet Android-system, skal du installere 
Android-app'en for dette Bluetooth-tastatur for at kunne fo-
retage landeindstillingen1. 

1 For at kunne hente app'en skal du have en Google Mail™-konto og adgang
til Google Play™.
Google, Google Mail, Google Play og Android er varemærker, som tilhører Google Inc.
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Sådan gør du:
  Åbn Android “Play Store”, og søg efter ordet „Medion“. 
  Installer app'en “External Keyboard” fra Medion.
  Når du har installeret app'en, skal du forbinde tastaturet med din Android-en-

hed.
  Start app'en. Første gang du starter den, bliver du bedt om at aktivere den nye 

indtastningsmetode. Følg enten app'ens anvisninger, eller åbn manuelt menu-
en „Indstillinger/Sprog og input/Tastaturer og inputmetoder“, og aktiver 
der  “External Keyboard” .

  Vælg derefter via app'en det ønskede layout for landesproget.

BEMÆRK:

Du kan også åbne linket til app'en Externe Tas-
tatur med din tablet/smartphone via QR-ko-
den her ved siden af:

Apple IPad2

  Tryk på parringsknappen på Bluetooth-tastaturets bagside.
Bluetooth-LED'en blinker.

  Åbn menuen „Indstillinger“ på IPad, og vælg 
„Generelt/Bluetooth“.

  Aktiver om nødvendigt Bluetooth-interfacet ved at flytte skyderen mod højre.
  Der vises alle tilgængelige og synlige Bluetooth-enheder i nærheden.
  Tryk på „Bluetooth-tastatur“.

Bluetooth-forbindelsen oprettes, og tastaturet kan derefter konfigureres via „Inds-
tillinger/Generelt/Tastatur/Internationale tastaturer“.

2 iPad er et varemærke, der tilhører Apple Inc. i USA og andre lande
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7. Tastaturet

7.1. Alfanumeriske taster

Tastaturets tasteområde består af taster med numeriske tegn, alfanumeriske tegn 
og specialtegn. Tasterne er arrangeret på den måde, der kendes fra skrivemaskiner.

7.2. Tasterne Shift- og Caps Lock

¨

Skift-tasten (UJKHV) findes to steder og kan kendes på den bredde, opadvendte pil. 
Når du trykker på Skift-tasten, vises indtastede bogstaver som store bogstaver. For 
de øvrige tasters vedkommende vises det tegn, der er trykt på tastens øverste del 
(hvis tasten har et).
ECRU/NQEM-tasten kan kendes på en bred, nedadvendt pil. 
Hvis du trykker på denne tast, har det samme virkning, som hvis du permanent hol-
der Skift-tasten nede. Hvis du vil deaktivere Caps Lock-funktionen, skal du trykke på 
Caps Lock-tasten igen.
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7.3. Enter-tasten

¨

GPVGT- eller TGVWTP-tasten kan kendes på den vinklede, mod venstre pegende 
pil. Den bruges til at bekræfte forudindstillede eller manuelt indtastede komman-
doer. I programmer med tekstbehandling flyttes markøren til den næste linje. GP/
VGT-tasten på det numeriske tastatur har samme funktion. 

7.4. Mellemrums-, tabulator- og tilbagetasten 

¨

Tilbage-tasten (DCEMURCEG) kan kendes på den smalle, mod venstre pegende pil. 
Hvis du trykker på den, slettes tegnet til venstre for markøren. Hvis der er yderlige-
re tegn til højre for markøren, rykkes de sammen med markøren en plads til venst-
re. Mellemrumstasten (URCEG) er den brede tast uden noget påtrykt i tastaturets 
nederste række. Hvis du trykker på den, vises der et mellemrum. Tabulatortasten 
kan kendes på de to modsatrettede pile, hvor den ene er placeret over den anden. I 
forbindelse med tekstbehandling bruges den normalt til at flytte markøren en bes-
temt afstand mod højre eller (hvis Shift-tasten holdes nede samtidig) mod venstre. 
Dens funktion kan dog variere alt afhængigt af det program, der anvendes.
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7.5. Tasterne Alt, Alt Gr og Ctrl

¨

CNV-tasten bruges til at udføre bestemte funktioner i kombination med andre tas-
ter. Disse funktioner bestemmes af det program, der benyttes. Hvis du vil indtas-
te en tastekombination med CNV-tasten, skal du holde CNV-tasten nede, mens 
du trykker på en anden tast. Den højre CNV-tast fungerer på en måde, der minder 
om CNV-tasten, men vælger bestemte specialtegn. EVTN-tasten udfører ligesom 
CNV-tasten programfunktioner.

Nyttige tastekombinationer (afhænger af softwaren)

Kombination Funktion og beskrivelse

CNV"-"H6
Afslutter normalt det valgte program eller lukker det 
åbnede vindue.

CNV"-"RTV"UE
Kopierer billedet af det vindue, der er valgt, til Ud-
klipsholder. 

CNV"IT"-"> Bruges til at indtaste en baglæns skråstreg ( \ ).
CNV"IT"-"G Bruges til at skrive eurosymbolet (€).
CNV"IT"
-"4

Bruges til at skrive tegnet @ (udtales "at"), som bru-
ges til e-mail. 

EVTN"-"CNV"-"
FGNGVG

Starter Jobliste/genstarter computeren
(afhænger af operativsystemet).

CNV"IT"-"718 Bruges til at skrive firkantede parenteser [ + ]*

CNV"IT"-":1;
Bruges til at skrive firkantede parenteser [ + ]
Bruges til at skrive krøllede parenteser { + }*

CNV"IT"-"912 Bruges til at skrive krøllede parenteser { + }

*På Apple-systemer (f.eks. IPad)

86624_50044665 DK ALDI DK Content RC1.indd   1486624_50044665 DK ALDI DK Content RC1.indd   14 07.03.2013   14:33:1007.03.2013   14:33:10



15

7.6. Bevægelsestasterne

¨

De fire piletaster bruges til at styre markøren på skærmen. Markøren flyttes i den 
retning, der er angivet på tasten. 
De beskrevne funktioner afhænger af programmet og kan afvige fra det beskrev-
ne. I kombination med EVTN-tasten giver bevægelsestasterne adgang til yderlige-
re funktioner. 
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7.7. Specialtaster og deres funktioner

¨

De følgende taster har specialfunktioner, som fremgår af tabellen nedenfor.
Ikon Funktion 

ESC

Forlad menuen (i Android) 

Escape-tasten er påtrykt GUE og bruges i forskellige programmer til 
at forlade et program eller en menu. Dens nøjagtige funktion afhæn-
ger af det anvendte program.

F1 Vis operativsystemets startskærmbillede (Homescreen/Desktop)

F2 Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F2

F3 Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F3

F4
Aktiver operativsystemets søgefunktion
Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F4

F5
Titel tilbage – skifter til den forrige titel
Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F5

F6

Afspilning/Pause – starter afspilning af lyd eller video. Hvis du 
trykker en gang til på denne tast, aktiveres pausefunktionen.
Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F6

F7
Titel frem – skifter til den næste titel
Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F7

F8
Lavere – sænker lydstyrken.
Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F8

F9
Højere – øger lydstyrken.
Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F9

F10
Slå lyden fra
Med Fn-tasten trykket ned: Funktionstasten F10
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F11 Batteri-LED; Funktionstasten F11

F12 Bluetooth-LED; Funktionstasten F12

PRT SC: Kopier skærmindholdet til Udklipsholder 
INS: Tryk på Fn-tasten for at udføre funktionen KPU. Tasten KPU sæt-
ter tastaturet i indsætningstilstand. I indsætningstilstand indtastes 
data ved markørens position, og alle efterfølgende tegn flyttes mod 
højre. Indsætningstilstanden forbliver aktiv, indtil du igen trykker på 
tasten KPU.
FGNGVG-tasten sletter tegnet til højre for markøren. Alle yderligere 
tegn til højre for markøren flyttes én plads mod venstre. 

FN Fn-tast: Brug de funktioner, der er markeret med blå på tasterne

PAUSE Skift-tast 
Med Fn-tasten trykket ned: PAUSE (sæt programmet på pause)
Menutast: svarer til at klikke med højre musetast og åbner i Windows 
f.eks. genvejsmenuen for skrivebordet.

CMD

Kommandotast (I Windows: Åbner Windows-startmenuen/I MAC 
OS: CMD-tast)

ANVISNINGER FOR FUNKTIONSTASTERNE („F-TASTER-

NE“) F1 - F12:

Funktionstasterne har ingen generel funktion, men har 
forskellige funktioner i de forskellige programmer.
Oplysninger om disse tasters funktioner finder du i brugs-
anvisningen til det pågældende program. H3 åbner normalt 
Hjælp.

Særlige egenskaber ved specialtasterne

Specialtasternes funktion afhænger af flere forskellige faktorer:
Operativsystem/konfiguration

Specialtasterne starter bestemte af operativsystemets funktioner. Desværre er de 
ikke de samme overalt, og f.eks. kan et tryk på en specialtast i Windows® give et an-
det resultat end i et andet operativsystem. Dette gælder især i forbindelse med 
funktionstasterne.
For eksempel fungerer kontroltaster for mange operativsystemer/konfigurationer 
kun, når en medieafspiller er startet – og i andre operativsystemer kun, når den ikke 
er startet.
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8. Fejlfi nding
Tastaturet bliver ikke fundet af computeren/tableten ved oprettelse af en 
Bluetooth-forbindelse
• Computerens/tabletens Bluetooth-interface er ikke aktiveret. 

  Aktiver Bluetooth-interfacet i computerens/tabletens menu.
• Tastaturet er uden for computerens/tabletens rækkevidde (5 meter).

  Placer tastaturet tættere på computeren/tableten.
• Du har ikke trykket på parringsknappen på tastaturets bagside, eller du har star-

tet oprettelsen af forbindelsen for sent.
  Tryk igen på parringsknappen, og start inden for et minut oprettelsen af forbin-

delsen på computeren/tableten.
• Du har indtastet en forkert parringskode.

  Indtast parringskoden igen.
Der vises andre tegn, end dem, der er trykt på tastaturet, på skærmen
• Landeindstillingen for tastaturet i operativsystemet fortolker tasterne forkert.

  Hvis du bruger et Android-system, skal du kontrollere, at du har installeret 
app'en for Medion Bluetooth-tastaturet.

  Foretag den korrekte landeindstilling på dit system.
Tastaturet reagerer ikke længere på tastetryk
• Batteriet er tomt.

  Oplad batteriet via et USB-interface.
• Tastaturet er uden for computerens/tabletens rækkevidde (5 meter).

  Placer tastaturet tættere på computeren/tableten.

8.1. Teknisk support

På den følgende internetadresse kan du finde driveropdateringer og de nyeste op-
lysninger for dit produkt:
Internettet: http://www.medion.com
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8.2. Har du brug for yderligere hjælp?

Hvis forslagene i de foregående afsnit ikke har kunnet løse dit problem, bedes du 
kontakte os. Det vil være en stor hjælp for os, hvis du stiller de følgende oplysninger 
til rådighed:
• Hvordan er din computerkonfiguration?
• Hvilke andre ydre enheder bruger du?
• Hvilke meddelelser vises der på skærmen?
• Hvilken software anvendte du, da fejlen opstod?
• Hvad har du allerede gjort for at prøve at løse problemet?
• Hvis du allerede har fået et kundenummer, bedes du meddele os det.

9. Pleje og vedligeholdelse
Rengør Bluetooth-tastaturet med en blød, tør klud.
Brug aldrig fortynder eller rengøringsmidler, der indeholder olie. Dette kan beskadi-
ge tastaturet.

10. Bortskaff else

Emballage

Enheden er placeret i en emballage for at beskytte den mod transports-
kader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en 
miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug.

Enheden 

Enheden er udstyret med et indbygget højtydende litium-batteri. Når 
enheden er nået til slutningen af dens levetid, må du under ingen 
omstændigheder smide den ud som almindeligt husholdningsaffald.
Forhør dig i stedet hos de lokale myndigheder om mulighederne for 
miljømæssigt korrekt bortskaffelse på indsamlingssteder for el- og elekt-
ronikaffald.
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11. Tekniske data
Bluetooth-interface Bluetooth 3.0-kompatibelt
Driftstemperatur 0° C - 45° C
Luftfugtighed 20 - 80 %
Mål (L x B x H) ca. 262 x 129 x 9 mm
Vægt ca. 310 g

Internt batteri

Type Litium-polymerbatteri
Kapacitet/effekt 110 mAh/0,41 Wh

USB

Tilslutning USB 1.1 (kompatibel med USB 2.0/USB 3.0)
Spændingsforsyning DC IN 5 V  500 mA

0700
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Tastatur med Bluetooth-funktion
MEDION® P81032 (MD 86624)

Betjeningsvejledning
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Medion Nordic A/S
Naverland 29A
2600 Glostrup

Danmark

Hotline: (+45) 70212020
Fax: (+45) 70212029

E-Mail: service-denmark@medion.com

www.medion.dk
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