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1. Introducere

Tastatura fãrã fir Nokia, se poate rabata ceea ce vã permite introducerea textului cu uºurinþã.
QWERTY cu o conexiune Bluetooth pentru a utiliza la maxim aplicaþiile de mesaje de pe telef
compatibile. Scrieþi mesaje text ºi mesaje e-mail sau editaþi înregistrãrile din agendã; combin
productivitatea cu stilul.

Tastatura este livratã cu douã baterii tip AAA. Pentru a utiliza tastatura cu telefonul Dvs. com
nevoie de aplicaþia Wireless Keyboard. Dacã aplicaþia nu este deja instalatã în telefonul Dvs.,
de la www.nokia.com/support sau de pe site-ul Dvs. local Nokia.

Înainte de a utiliza tastatura citiþi cu atenþie acest ghid al utilizatorului. Citiþi de asemenea g
utilizatorului pentru telefonul dvs., ghid care furnizeazã informaþii importante privind siguran
Este posibil ca aparatul sã conþinã piese de dimensiuni mici. Nu lãsaþi aparatul ºi accesoriile l
copiilor mici.

■ Tehnologia de comunicaþii fãrã fir Bluetooth
Tastatura fãrã fir este special proiectatã pentru telefoane Nokia compatibile cu interfaþã util
care acceptã tehnologia radio Bluetooth. Tastatura acceptã profilul Human Interface Device 
reprezintã un set de comenzi Bluetooth pe care telefonul le utilizeazã pentru a controla tasta

În cazul conexiunii Bluetooth nu este necesar ca telefonul ºi tastatura sã se afle în linie dreap
maximã dintre cele douã dispozitive trebuie sã fie de maxim 10 metri. Conexiunile pot fi influ
interferenþe provocate de obstacole (cum ar fi pereþii) sau alte dispozitive electronice.

Tastatura fãrã fir este în conformitate cu ºi respectã specificaþiile Bluetooth 1.1. Cu toate ace
funcþionarea tastaturii cu alte dispozitive Bluetooth nu este garantatã ºi depinde de compati
Pentru informaþii referitoare la compatibilitatea tastaturii cu alte produse care acceptã Bluet
legãtura cu distribuitorul dvs.
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2. Noþiuni de bazã

În unele zone este posibil sã existe restricþii cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verif
la autoritãþile locale sau la furnizorul de servicii.

■ Prezentare generalã
Tastatura este alcãtuitã din urmãtoarele pãrþi componente, vezi Figura 1.

Buton de deschidere (1) deschide tastatura.

Suport extensibil (2)
Capac pentru compartimentul bateriilor (3)
Indicatoare luminoase (4). Indicatorul  de culoare verde se aprinde atunci când tastaþi c
imprimate cu verde pe taste. Indicatorul  de culoare albastrã indicã starea conexiunii Blue

 lumineazã roºu intermitent dacã bateriile sunt aproape descãrcate ºi lumineazã verde câ
este pornitã.
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Butonul de pornire (5) pentru pornirea sau oprirea tastaturii.

Tasta Fn (6). Vezi ºi Tastarea textului la pagina 12.

Tastele Shift (7). Vezi ºi Tastarea textului la pagina 12.

Tasta Caps lock (8) comutã între majuscule ºi litere mici.

Tasta Tab/Esc key (9). Vezi instrucþiunile pentru aplicaþia de editare text.

Tasta Backspace (10) ºterge un caracter în stânga cursorului.

Tasta Enter (11) adaugã o linie nouã (când scrieþi text) sau selecteazã o funcþie din anumite

Tasta Del (12) ºterge un caracter în dreapta cursorului.

Tastele Ctrl ºi Alt (13). Vezi instrucþiunile pentru aplicaþia de editare text. Pentru a deschide
telefonului compatibil apãsaþi tasta Del în timp ce apãsaþi ºi menþineþi apãsate tastele Ctrl º
Tasta Alt Gr (14) deschide o listã de caractere speciale.

Bara de spaþiu (15) insereazã un spaþiu.

Tastele de selecþie (16) au aceleaºi funcþii ca tastele de selecþie de pe telefonul dvs. compat

Tastele sãgeþi (17) au aceleaºi funcþii ca tastele de defilare de pe telefonul dvs. compatibil.

Tasta meniu  (18) deschide meniul principal de pe telefonul dvs. compatibil.

Tasta mesaje  (19) deschide aplicaþia de mesaje pe telefonul dvs. compatibil.

Înainte de a utiliza tastatura trebuie sã:

• Instalaþi bateriile. Vezi pagina 7.

• Descãrcaþi ºi instalaþi aplicaþia Wireless Keyboard de la www.nokia.com/support sau de pe
Nokia dacã aplicaþia nu este deja instalatã în telefonul Dvs. Consultaþi pagina 8. Este, de a
ca aplicaþia sã fie furnizatã împreunã cu telefonul fãrã a fi însã instalatã în acesta.

• Asociaþi tastatura cu telefonul dvs. compatibil. Consultaþi pagina 8.

• Aºezaþi telefonul pe suport, dacã doriþi. Vezi pagina 11.
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■ Instalarea ºi utilizarea bateriilor
Tastatura fãrã fir este proiectatã pentru a fi utilizatã cu baterii AAA standard.

Deschideþi compartimentul bateriilor de pe tastaturã, glisând capacul compartimentului de p
Introduceþi cele douã baterii în compartiment. Poziþia corectã a bateriilor este indicatã în com
Închideþi compartimentul glisând capacul spre tastaturã.

Perioadele de funcþionare ale bateriei
Durata maximã de funcþionare a bateriilor furnizate este de 50 de ore. Durata de funcþionare
depinde de tipul bateriei. Tastatura se opreºte automat atunci când este pliatã (sau când este
este utilizatã timp de 10 minute).

Indicatorul bateriei
Când bateriile sunt aproape descãrcate, indicatorul luminos  de culoare roºie, lumineazã i
la fiecare 3 secunde. Când bateriile sunt descãrcate, indicatorul luminos  de culoare roºie 
intermitent la fiecare secundã. În acest caz, schimbaþi bateriile.

■ Deschiderea tastaturii
Pentru a deschide tastatura. apãsaþi butonul de deschidere spre textul Nokia 
(Figura 2) ºi deschideþi tastatura.

■ Pornirea ºi oprirea tastaturii
Pentru a porni tastatura apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul de pornire timp de 2 secunde. Indica
culoare verde se aprinde pentru o secundã. Acest indicator ºi indicatorul  de culoare albas
rapid intermitent pânã când tastatura este legatã în pereche cu telefonul compatibil (în inter
5 minute). Dupã legarea în pereche a dispozitivelor, indicatorul  de culoare verde luminea
rar, intermitent. Dacã nu folosiþi tastatura dimp de 10 minute, aceasta se opreºte automat.
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Pentru a opri tastatura apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul de pornire timp de 2 secunde. Indicato
roºie lumineazã timp de 1 secundã ºi tastatura se opreºte.

■ Instalarea aplicaþiei
Pentru a utiliza tastatura cu telefonul Dvs. compatibil, veþi avea nevoie de aplicaþia Wireless 
aplicaþia nu este deja instalatã în telefonul Dvs., o puteþi descãrca de la www.nokia.com/supp
site-ul Dvs. local Nokia, pentru a o instala în telefonul Dvs. Este, de asemenea, posibil ca aplic
furnizatã împreunã cu telefonul fãrã a fi însã instalatã în acesta.

Pentru a instala aplicaþia, deschideþi aplicaþia Install Kb din meniul principal al telefonului.

Când programul de instalare solicitã specificarea locaþiei în care va fi instalatã aplicaþia Wire
selectaþi memoria telefonului sau cartela de memorie.

Dacã folosiþi mai multe cartele de memorie cu telefonul, selectaþi memoria telefonului. Pentr
consultaþi ghidul utilizatorului telefonului Dvs. compatibil.

■ Legarea tastaturii în pereche cu un telefon compatibil
1. Porniþi telefonul, dacã a fost oprit.

2. Accesaþi meniul Bluetooth al telefonului ºi asiguraþi-vã cã funcþia Bluetooth este activatã

3. Porniþi tastatura.

4. Deschideþi aplicaþia Wireless Keyboard, apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Find keyboards (Gãsire
a seta telefonul sã caute dispozitive Bluetooth.

5. Selectaþi tastatura din listã.

6. Pentru a lega în pereche tastatura cu telefonul, introduceþi o parolã Bluetooth la alegere (
pe telefon; în urmãtoarele 30 de secunde introduceþi aceeaºi parolã ºi pe tastaturã, apoi a
de pe tastaturã. Nu trebuie sã vã notaþi parola deoarece puteþi utiliza o parolã diferitã dac
din nou în pereche tastatura cu telefonul.

Reþineþi: pentru a introduce cifrele parolei Bluetooth trebuie sã apãsaþi mai întâi tasta Fn
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7. Dacã vi se solicitã modelul tastaturii, selectaþi-l din lista de pe telefon.

8. Aºteptaþi pânã când este afiºat numele tastaturii 
(SU-8W), starea sa se schimbã în Connected (Conectat), indicatorul  de culoare verde d
lumineazã rar intermitent.

Dacã se întâmplã aceste lucruri, tastatura este conectatã la telefon ºi este gata de utilizar
vezi Utilizarea tastaturii la pagina 11.

Reþineþi: pentru a putea utiliza tastatura cu telefonul compatibil trebuie ca aplicaþia Wireles
se afle în execuþie. Pentru a porni o altã aplicaþie fãrã a închide aplicaþia Wireless Keyboard, 
meniu de pe telefon ºi selectaþi aplicaþia doritã.

Pentru instrucþiuni de utilizare a aplicaþiei Wireless Keyboard, vezi funcþia Help a aplicaþiei. D
aplicaþie puteþi, de exemplu, sã setaþi aplicaþia Wireless Keyboard sã porneascã automat atun
telefonul.

Deconectarea tastaturii
Puteþi sã deconectaþi tastatura de la telefon, pentru a utiliza un alt dispozitiv Bluetooth cu te
de exemplu.

Modalitãþi de deconectare a tastaturii:

• Opriþi tastatura, nu o utilizaþi timp de 10 minute sau închideþi-o.

• Deconectarea tastaturii în aplicaþia Wireless Keyboard: apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Discon
(Deconectare Bluetooth).

• Închiderea aplicaþiei Wireless Keyboard: apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Exit (Ieºire).

• Îndepãrtaþi tastatura la mai mult de 10 metri de telefon.

De asemenea, tastatura se deconecteazã dacã bateriile sunt descãrcate.

Reþineþi faptul cã nu trebuie sã ºtergeþi legãtura în pereche cu tastatura pentru a o deconecta
unei tastaturi legate în pereche nu vi se va cere codul de acces.
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Conectarea tastaturii legate în pereche
Pentru a conecta tastatura la telefonul compatibil în timp ce funcþia Bluetooth este activatã
Wireless Keyboard este în execuþie, porniþi tastatura ºi începeþi sã tastaþi; sau realizaþi conex
Wireless Keyboard.

Reþineþi faptul cã pornirea tastaturii realizeazã automat conexiunea numai dacã telefonul le
este setat sã accepte cereri de conexiune Bluetooth fãrã permisiunea dvs. Este imposibil sã re
din aplicaþia Wireless Keyboard.

■ Depanare
Dacã nu puteþi conecta tastatura la un telefon compatibil, verificaþi urmãtoarele:

• Verificaþi dacã tastatura este pornitã ºi legatã în pereche cu telefonul.

• Verificaþi dacã funcþia Bluetooth este activatã pe telefonul dvs.

• Aplicaþia Wireless Keyboard trebuie sã se afle în execuþie pe telefon.

• Nu este stabilitã nici o altã conexiune Bluetooth între un alt dispozitiv ºi telefonul dvs.
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3. Utilizarea tastaturii

■ Amplasarea telefonului pe suport
Tastatura are un suport extensibil pe care puteþi aºeza telefonul în timpul utilizãrii tastaturii.

Pentru glisarea suportului de pe tastaturã, vezi Figura 3. 

Puteþi utiliza suportul ataºat de tastaturã sau puteþi aºeza telefonul lângã tastaturã. Aºezaþi 
suport ºi înclinaþi-l într-o poziþie care sã asigure vizibilitate optimã.

Când nu mai folosiþi tastatura, luaþi detefonul de pe suport ºi împingeþi suportul înapoi în tas
în care era înainte de glisare.
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■ Tastarea textului
Pentru a utiliza tastatura, aºezaþi-o pe o suprafaþã platã. Pentru a tasta text utilizând tastatu

 de pe tastaturã sau butonul meniu de te telefonul compatibil pentru ca aplicaþia Wireles
rãmânã în execuþie ºi porniþi aplicaþia pe care doriþi sã o utilizaþi (de exemplu, aplicaþia e-ma
posibilitatea sã apãsaþi tasta  de pe tastaturã pentru a porni aplicaþia de mesaje pe telefo

Reþineþi: pentru a putea utiliza tastatura cu telefonul compatibil trebuie ca aplicaþia Wireles
se afle în execuþie.

Tastarea caracterelor imprimate cu negru pe taste
Pentru a tasta litere mici sau caracterele speciale imprimate în partea de jos a tastelor, apãsa
un caracter special.

Pentru a tasta litere mari sau caracterele speciale imprimate în partea de sus a tastelor, apãsa
apãsatã tasta Shift ºi apãsaþi o literã sau un caracter special. Pentru a tasta mai multe litere c
apãsaþi tasta Caps lock, apoi literele dorite.

Dacã pe o tastã sunt imprimate douã caractere, unul lângã celãlalt, puteþi tasta caracterul di
apãsaþi ºi þineþi apãsatã tasta AltGr ºi apãsaþi o tastã literã sau caracter.

Tastarea caracterelor imprimate cu verde pe taste
Pentru a tasta un numãr sau un caracter din partea stângã a tastei, apãsaþi tasta Fn (indicato
este aprins), apoi apãsaþi tasta numericã sau caracter.

Pentru a tasta un caracter din partea dreaptã a tastei, apãsaþi tasta Fn, apãsaþi ºi þineþi apãsa
ºi apãsaþi o tastã numericã sau caracter.

Pentru a tasta litere sau alte caractere imprimate cu negru pe taste pe care sunt ºi caractere 
verde, trebuie ca indicatorul  sã fie stins, apoi apãsaþi tastele dorite.
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Tastarea diacriticelor
Pentru a tasta un caracter diacritic, apãsaþi tasta accent (accentul nu este afiºat), apoi tasta 

Deschiderea unei liste de caractere speciale
Pentru a deschide o listã de caractere speciale, apãsaþi tasta AltGr. Lista este afiºatã dupã ce
Selectaþi caracterul din listã.

■ Utilizarea tastaturii cu mai multe telefoane compatibile legate
Tastatura se poate lega în pereche cu maxim cinci telefoane compatibile simultan, dar poate 
la unul singur.

Telefonul care a fost ultima oarã legat în pereche cu tastatura este numit „ultimul telefon leg

Dacã tastatura este pornitã la mai puþin de 10 metri de mai multe telefoane cu care a fost leg
interval de 1 secundã încearcã sã se conecteze la ultimul telefon legat în pereche, apoi la unu
care au fost mai recent legate în pereche cu tastatura. În cazul în care conexiunea nu se reali
timp, în urmãtoarele 5 minute aveþi posibilitatea sã apãsaþi orice statã de pe tastaturã (cu ex
de pornire) pentru a conecta telefonul dvs. legat în pereche.

Pentru a utiliza tastatura cu un telefon compatibil care nu este unul dintre cele 5 cel mai rece
pereche, realizaþi conexiunea din aplicaþia Wireless Keyboard.

■ Resetarea tastaturii
Aveþi posibilitatea sã resetaþi tastatura la setãrile sale originale (de exemplu, sã ºtergeþi toate
despre legarea în pereche). 

Pentru a reseta tastatura, apãsaþi ºi þineþi apãsate tastele  ºi  timp de 10 secunde. Dup
fost resetatã, indicatorul  ºi indicatorul  de culoare verde lumineazã alternativ timp de
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4. Informaþii despre baterie

Dispozitivul dvs. se alimenteazã de la douã baterii tip AAA.

■ Utilizarea bateriilor
Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la baterii LR03. Utilizarea altor tipuri poate anula oric
garanþie ºi poate constitui un pericol. Întotdeauna opriþi aparatul înainte de a îndepãrta bateriile. Întotd
amândouã bateriile în acelaºi timp. Nu combinaþi baterii de tipuri, mãrci sau vârste diferite. Respectaþi in
polaritate la introducerea bateriilor.

Dacã nu este utilizatã, o baterie complet încãrcatã se va descãrca în timp.

Folosiþi bateriile numai conform destinaþiei. Nu folosiþi niciodatã o baterie deterioratã. Bateriile deterior
scurgeri sau pot exploda ºi duce la vãtãmãri corporale. Nu lãsaþi bateriile la îndemâna copiilor mici. Nicio
bateriile. În cazul ingerãrii bateriilor adresaþi-vã imediat medicului.

Nu încercaþi sã reîncãrcaþi bateriile decât dacã sunt reîncãrcabile prin fabricaþie.

Nu scurtcircuitaþi bateria. Scurtcircuitarea accidentalã poate interveni când un obiect metalic (monedã,
face legãtura directã între contactele + ºi – ale bateriei. (Acestea aratã ca niºte lamele metalice pe bate
poate întâmpla atunci când o baterie de rezervã este purtatã în buzunar sau în geantã. Scurtcircuitarea c
poate deteriora bateria sau obiectul care realizeazã scurt-circuitul.

Lãsarea bateriei la cãldurã sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o maºinã închisã, va reduce capacitat
funcþionare. Performanþele bateriilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de

Nu aruncaþi bateriile în foc! Evacuarea bateriilor uzate trebuie fãcutã conform reglementãrilor locale. Pr
pentru reciclare, dacã este posibil. Nu aruncaþi bateriile la deºeuri menajere.
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Dacã aparatul nu 
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Îngrijire ºi întreþinere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care trebuie folosit cu grijã. Sugestiile de mai jos vã v
respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei.

• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile, umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau impuritãþi pot c
care corodeazã circuitele electronice. Dacã aparatul Dvs. se udã, scoateþi bateria ºi lãsaþi aparatul sã 
înainte de pune bateria la loc.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. Pãrþile sale mobile ºi compone
se pot deteriora.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa dispozitivelor elec
bateriile ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Când aparatul revine la temperaturã normalã, umezeala
condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice.

• Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. Manipularea durã poate deteriora circuite
interne ºi elementele de mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenþi de curãþare sau de

• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica funcþionarea corespunzã

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât ºi pentru orice tip de accesoriu. 
funcþioneazã corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii.


