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Pou!ívání bezdrátové klávesnice  
Apple Wireless Keyboard

Va!e klávesnice je dodávána se dv"ma nainstalovan#mi 
bateriemi AA a pro p$ipojení k va!emu Macu pou%ívá 
technologii Bluetooth®.

Tato p!íru"ka vám uká#e, jak va$i klávesnici nastavit, p!izp%sobit si a pou#ívat klávesy 
a vym&nit baterie. Chcete-li se dozv&d&t o:

Aktualizování softwaru, p!e"t&te si stranu 4.

Nastavení va$í klávesnice s nov'm Macem, p!e"t&te si stranu 5.

V'm&n& va$í USB klávesnice za bezdrátovou klávesnici Apple Wireless Keyboard, 
p!e"t&te si stranu 5.

Spárování va$í klávesnice s jin'm Macem, p!e"t&te si stranu 6.

V'm&n& baterií, p!e"t&te si stranu 8.

O sv"telném indikátoru
LED dioda bezdrátové klávesnice Apple Wireless Keyboard slou#í jako indikátor 
baterie a statusové sv&t'lko. Kdy# va$i klávesnici poprvé zapnete, sv&t'lko se na 5 
sekund rozsvítí, co# znamená, #e jsou baterie nabité. Pokud va$e klávesnice není ani 
po 5 sekundách spárována s Macem, sv&t'lko za"ne blikat, co# znamená, #e je va$e 
klávesnice v objevném re#imu a p!ipravena se s va$ím Macem spárovat (spárování 
znamená, #e je va$e klávesnice s Macem bezdrátov& spojena a p!ipravena pro 
vzájemnou komunikaci).
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Pokud nespárujete va$i klávesnici s Macem do 3 minut, sv&teln' indikátor a klávesnice 
se vypnou, aby uchovali #ivotnost baterie. Pro op&tovné zapnutí va$í klávesnice 
zmá"kn&te p!epína" zapnutí/vypnutí ( ), co# vám umo#ní ji s va$ím Macem spárovat 
(p!e"t&te si stranu 5).

Jakmile va$i klávesnici s va$ím Macem úsp&$n& spárujete, sv&teln' indikátor se rozsvítí 
na 3 sekundy a potom zhasne. Pokud zmá"knete p!epína" zapnutí/vypnutí ( ) 
a sv&t'lko se nerozsvítí, budete pot!ebovat nové "i nabité baterie.

P!epína" zapnutí/
vypnutíSv#teln$ indikátor

Aktualizace softwaru
Chcete-li pou#ívat va$i klávesnici a celou !adu jejích funkcí, aktualizujte vá$ Mac na Mac 
OS X verze 10.5.8 nebo nov&j$í a nainstalujte nejnov&j$í software klávesnice.

Chcete-li aktualizovat na nejnov&j$í verzi Mac OS X, vyberte v !ádku nabídek Apple 
( ) > Software Update a postupujte podle instrukcí na obrazovce. Kdy# je instalace 
kompletní a vá$ Mac restartujete, pou#ijte znovu Software Update, abyste se ujistili, #e 
jsou nainstalovány v$echny aktualizace, které jsou k dispozici.



5

Nastavení nové bezdrátové klávesnice a nového Macu
Pro její nastavení postupujte podle instrukcí v u#ivatelské p!íru"ce, která byla dodána 
s va$ím Macem. Vzhledem k tomu, #e máte bezdrátovou klávesnici, p!esko"te instrukce 
pro p!ipojení USB klávesnice.Nezapínejte klávesnici, dokud vá$ Mac nenastartujete 
v Kroku 3.

Chcete-li spárovat va#i bezdrátovou klávesnici s nov$m Macem:
 1 Pro zapnutí va$í klávesnice zmá"kn&te a pus(te p!epína" zapnutí/vypnutí.

 2 Zapn&te vá$ Mac a postupujte podle instrukcí v aplikaci Setup Assistant.

V#m"na USB klávesnice za bezdrátovou klávesnici Apple 
Wireless Keyboard
Pro spárování bezdrátové klávesnice Apple Wireless Keyboard s va$ím Macem pou#ijte 
va$i sou"asnou USB klávesnici a Bluetooth Setup Assistant.

Tyto informace m%#ete také pou#ít pro spárování va$í bezdrátové klávesnice 
s p!enosn'm Macem.

Chcete-li nastavit va#i bezdrátovou klávesnici:
 1 Pro zapnutí va$í bezdrátové klávesnice zmá"kn&te a pus(te p!epína" zapnutí/vypnutí.

 2 Vyberte Apple ( ) > System Preferences a potom klikn&te na Keyboard.

 3  Pro otev!ení aplikace Bluetooth Setup Assistant klikn&te na „Set Up Bluetooth Keyboard 
...“ v levém dolním rohu.

 4  Vyberte va$i bezdrátovou klávesnici a potom pro její spárování s va$ím Macem 
postupujte podle instrukcí na obrazovce.

 5 Odpojte USB klávesnici od USB portu.
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Spárování va!í klávesnice s jin#m Macem
Po nastavení bezdrátové klávesnice Apple Wireless Keyboard s va$ím Macem ji m%#ete 
znovu nastavit s jin'm Macem. Pokud je druh' Mac vzdálen' více ne# 10 metr%, pro její 
spárování postupujte podle instrukcí na stran& 5.

Pokud je druh' Mac blí#e ne# 10 metr%, musíte zru$it sou"asné spárování p!ed 
spárováním s jin'm Macem.

Chcete-li zru#it spárování:
 1  Na Macu, se kter'm je v sou"asnosti klávesnice spárovaná, vyberte Apple ( ) > System 

Preferences a potom klikn&te na Bluetooth.

 2 Vyberte bezdrátovou klávesnici v levém rohu pole p!edvoleb Bluetooth.

 3 Klikn&te na ikonu Delete (–) v levém dolním rohu.

Chcete-li va$i klávesnici spárovat s jin'm Macem, p!e"t&te si „V'm&na USB klávesnice za 
bezdrátovou klávesnici Apple Wireless Keyboard“ na stran& 5.

Pou!ívání va#í klávesnice
P!izp%sobte si va$i klávesnici pomocí p!edvoleb Keyboard. M%#ete zm&nit modifika"ní 
klávesy, p!i!adit klávesové zkratky ke zjednodu$enému menu p!íkaz% v aplikacích Mac 
OS X "i Finderu a dal$í.

Chcete-li p%izp&sobit va#i klávesnici:
 1  Vyberte Apple ( ) > System Preferences.

 2 Klikn&te na Keyboard.

 3 Klikn&te na Keyboard "i Keyboard Shortcuts.



7

Pou!ívání kláves
Pro úpravu jasu va$eho displeje, otev!ení aplikace Exposé, zobrazení Dashboard 
widget%, ovládání hlasitosti a dal$í pou#ijte klávesy v horní "ásti va$í klávesnice.

  Sní#ení ( ), "i zv'$ení ( ) jasu va$eho displeje.

Pro zobrazení v$ech otev!en'ch oken najednou na plo$e otev!ete Exposé.

Pro p!ístup k widget%m otev!ete Dashboard. Získáte tak informace o po"así, 
akciích a dal$í.

P!eto"it zp&t, "i p!ejít na p!edchozí skladbu, film "i prezentaci.

P!ehrát, "i pozastavit skladby, filmy "i prezentace.

Posunout vp!ed, "i p!ejít na dal$í skladbu, film "i prezentaci.

Vypnutí zvuku vycházejícího z reproduktor% "i sluchátkového portu va$eho 
Macu.

 Sní#ení ( ), "i zv'$ení ( ) hlasitosti zvuku vycházejícího z reproduktor% "i 
sluchátkového portu va$eho Macu.

Pro vysunutí disku zmá"kn&te a podr#te klávesu vysunutí média.
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P%ejmenování va#í klávesnice
P!i prvním spárování vá$ Mac automaticky p!i!adí va$í bezdrátové klávesnici unikátní 
název. Va$i klávesnici m%#ete p!ejmenovat v p!edvolbách Bluetooth.

Chcete-li p%ejmenovat va#i klávesnici:
 1  Vyberte Apple ( ) > System Preferences a klikn&te na Bluetooth.

 2 Klikn&te na roletové menu Action ( ) v levém dolním rohu a vyberte Rename.

 3 Zadejte název va$í klávesnice a klikn&te na OK.

V#m"na baterií
Bezdrátová klávesnice Apple Wireless Keyboard je dodávána se dv&ma nainstalovan'mi 
bateriemi AA. Ty m%#ete vym&nit za alkalické, lithiové "i nabíjecí baterie AA.

D!le"ité: Udr#ujte kryt bateriové "ásti a baterie mimo dosah mal'ch d&tí.

Chcete-li vym"nit baterie:
 1  Pro vypnutí va$í klávesnice zmá"kn&te p!epína" zapnutí/vypnutí ( ).

 2 Pro vyjmutí krytu bateriové "ásti pou#ijte minci.

Kryt bateriové !ásti
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 3  Vsu)te dv& baterie AA do bateriové "ásti, jak je znázorn&no ní#e.

Vlo!te baterie

 4 Znovu umíst&te kryt bateriové "ásti.

VAROVÁNÍ: Kdy# vym&)ujete baterie, vym&)te je v$echny najednou. Nemíchejte 
staré baterie s t&mi nov'mi ani nemíchejte typy baterií (nap!íklad alkalické a lithiové). 
Neotvírejte ani nepropichujte baterie, neinstalujte je obrácen& ani je nevystavujte ohni, 
vysok'm teplotám "i vod&. Udr#ujte baterie mimo dosah d&tí.

Chcete-li zkontrolovat status baterie, zmá"kn&te p!epína" zapnutí/vypnutí ( ). Pokud 
se sv&teln' indikátor nerozsvítí, budete pot!ebovat nové "i nabité baterie. Úrove) nabití 
baterií m%#ete zkontrolovat v p!edvolbách Keyboard. Vyberte Apple ( ) > System 
Preferences a klikn&te na Keyboard. Úrove) nabití baterie se nachází v levém dolním 
rohu.

Chcete-li uchovat #ivotnost baterie, vypn&te va$i klávesnici, kdy# ji nepou#íváte.

Zlikvidujte baterie dle místních zákon% a sm&rnic t'kajících se #ivotního prost!edí. 
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&i!t"ní va!í klávesnice
P!i "i$t&ní zevn&j$ku va$í klávesnice postupujte podle t&chto pokyn%:

Vyjm&te baterie z klávesnice.

Pro o"i$t&ní vn&j$ího povrchu klávesnice pou#ijte suchou m&kkou tkaninu bez 
usazeného prachu. Vyvarujte se zvlh"ení jak'chkoliv otvor%.

Nepou#ívejte aerosolové rozpra$ova"e, rozpou$t&dla "i brusné materiály.

Ergonomie
Pro informace o ergonomii, zdraví a bezpe"nosti nav$tivte webové stránky Apple 
Ergonomics na www.apple.com/about/ergnomics.

Více informací
Pro informace o podpo!e a !e$ení problém%, diskuzní fóra u#ivatel% a nejnov&j$í 
software spole"nosti Apple ke sta#ení jd&te na: www.apple.com/support.
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Responsible party (contact for FCC matters only): 

Evropské prohlá#ení o shod"
Tento v'robek je ve shod& s po#adavky evropsk'ch 
sm&rnic 72/23/EEC, 89/336/EEC a 1999/5/EC.

Evropa — prohlá#ení o shod" EU
Pro více informací se podívejte na www.apple.com/euro/
compliance.
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Spole'nost Apple a !ivotní prost%edí
Spole"nost Apple Inc. uznává svou odpov&dnost za 
minimalizaci dopadu své "innosti a produkt% na #ivotní 
prost!edí. Více informací je k dispozici na webu na 
www.apple.com/enviroment.

Informace o likvidaci a recyklaci
Kdy# vá$ v'robek dosáhne konce své #ivotnosti, 
kontaktujte spole"nost Apple "i místní ú!ady, abyste se 
dozv&d&li o mo#nostech recyklace.

Pro informace o recykla"ním programu spole"nosti 
Apple jd&te na www.apple.com/environment/recycling.

Informace o likvidaci baterie
Zlikvidujte baterie dle místních zákon% a sm&rnic 
t'kajících se #ivotního prost!edí.



Evropská unie — informace o likvidaci:

V'$e uveden' symbol znamená, #e dle místních 
zákon% a na!ízení by m&l b't vá$ v'robek zlikvidován 
odd&len& od odpadu z domácnosti. Kdy# tento v'robek 
dosáhne konce své #ivotnosti, vezm&te jej do sb&rného 
místa ur"eného místními ú!ady. N&která sb&rná místa 
p!ijímají produkty zdarma. Odd&len' sb&r a recyklace 
va$eho v'robku v dob& likvidace pomohou ochra)ovat 
p!írodní zdroje a zajistí, aby byl recyklován zp%sobem, 
kter' chrání zdraví "lov&ka a #ivotní prost!edí.
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