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Trådlöst tangentbord 

Bruksanvisning



Försiktighetsåtgärder

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den sedan 
för framtida bruk. Läs också bruksanvisningen för PlayStation®3-systemet.

Hantering av batterier
 ˎ Ta inte i skadade batterier och batterier som läcker.
 ˎ Kasta aldrig in batterier i en eld.
 ˎ Vidta följande åtgärder om du kommer i kontakt med material från ett läckande batteri:

 ˋ Om materialet kommer i kontakt med ögonen, gnugga inte. Skölj omedelbart ögonen 
med rent vatten och sök läkarvård.

 ˋ Om materialet kommer i kontakt med huden eller kläderna, skölj omedelbart det 
drabbade området med rent vatten. Rådfråga läkare om inflammation eller ömhet uppstår.

 ˎ Förvara produkten utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja batterierna eller 
smådelar av misstag, vilket kan vålla skada eller orsaka en olycka.

 ˎ Använd inga andra batterier än de angivna och ersätt alltid med samma slags batteri vid 
byte. Blanda inte gamla och nya batterier.

 ˎ Sätt i batterierna med plus- och minuspolerna åt rätt håll.
 ˎ Ta ur batterierna när de är urladdade eller om produkten ska lämnas oanvänd under en 
längre tid.

Användning och hantering
 ˎ Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga. Placera inte heller systemet på en plats 
som utsätts för mycket damm eller cigarettrök.

 ˎ Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
 ˎ Låt inte vätska eller damm komma in i produkten.
 ˎ Placera inga tunga föremål ovanpå produkten.
 ˎ Plocka inte isär och försök inte modifiera produkten.
 ˎ Kasta eller släpp inte produkten i golvet. Utsätt den inte heller för hårda fysiska stötar.
 ˎ Placera inte föremål av gummi eller vinylplast på produktens hölje under en längre tid.
 ˎ Rengör produkten med en mjuk och torr tygtrasa. Använd inte lösningsmedel eller 
andra kemikalier.

 ˎ Använd inte det trådlösa tangentbordet på platser där användningen av trådlös 
kommunikation är förbjuden, t.ex. i flygplan eller på sjukhus, eller i folksamlingar. 
De elektromagnetiska vågor som det trådlösa tangentbordet utstrålar kan påverka 
elektroniska enheter och orsaka funktionsfel, vilket kan leda till olyckor.

 ˎ Sony Computer Entertainment Inc. och/eller anknutna företag frånsäger sig allt ansvar för 
oavsiktligt avslöjande av data som kan uppstå när data överförs via Bluetooth®.

Förberedelser

Sätta i batterierna
Ta bort batteriluckan på tangentbordets undersida och sätt i de medföljande batterierna. 
Kontrollera att batterierna sitter åt rätt håll.



Uppdatera PS3™-systemet
För att trådlösa tangentbordet ska kunna användas måste PS3™-systemet använda 
programvaruversion 3.60 eller senare. Du kan kontrollera systemets programvaruversion 
genom att välja  (Inställningar)   (Systeminställningar)  [Systeminformation] 
i PS3™-systemets XMB™ (XrossMediaBar)-meny.

Registrering (ihopkoppling) av det trådlösa tangentbordet 
med ett PS3™-system

För att det trådlösa tangentbordet ska kunna användas måste det kopplas ihop med ett 
PS3™-system. Den här åtgärden utförs endast en gång, när du använder tangentbordet för 
första gången.

1 Från PS3™-systemets XMB™-meny väljer du  (Inställningar)   
(Tillbehörsinställningar)  [Hantera Bluetooth®-enheter].

2 Välj [Registrera ny enhet].
Om [Ingen Bluetooth®-enhet har registrerats. Vill du registrera en enhet?] visas väljer 
du [Ja].

3 Välj [Starta avsökning].

4 Håll Fn-tangenten nedtryckt och tryck på Insert/PAIRING-tangenten.
Statusindikatorn börjar blinka och tangentbordet övergår i ihopkopplingsläge. 
Välj [Trådlöst tangentbord] på PS3™-systemets skärm.

Fn-tangent

Insert/PAIRING-tangent

Returtangent

Statusindikator

5 Följ anvisningarna på skärmen, ange din lösennyckel och tryck sedan på 
returtangenten.

6 Välj  (Inställningar)   (Tillbehörsinställningar)  [Typ av tangentbord] 
och välj sedan ditt språk.



Tips
När du kopplar ihop det trådlösa tangentbordet med ett annat PS3™-system raderas 
registreringen med det första PS3™-systemet. För att kunna använda det trådlösa 
tangentbordet med det första PS3™-systemet måste du koppla ihop enheterna igen.

Sätta på och stänga av det trådlösa tangentbordet

När du har kopplat ihop den här produkten med ett PS3™-system kan du sätta på och stänga 
av det på samma sätt som med en trådlös handkontroll DUALSHOCK®3 (säljs separat).

StatusindikatorFn-tangent

PS-knapp

Returtangent

Piltangenter

Sätta på det trådlösa tangentbordet

1 Tryck på PS-knappen.
Statusindikatorn tänds.

Stänga av det trådlösa tangentbordet

1 Håll PS-knappen nedtryckt i minst 1 sekund och släpp den sedan.

2 Håll Fn-tangenten nedtryckt och använd piltangenterna för att välja 
[Stäng av kontrollern] och tryck sedan på returtangenten (håll fortfarande 
Fn-tangenten nedtryckt).

Tips
 ˎ En del spel stöder inte att det trådlösa tangentbordet används när spel pågår.
 ˎ Strömmen stängs av automatiskt om produkten inte har använts på ungefär 30 minuter.  
Tryck på PS-knappen för att sätta på strömmen igen.

 ˎ När batterinivån är låg dubbelblinkar statusindikatorn gång på gång. Byt ut båda 
batterierna mot nya om detta händer.



Använda det trådlösa tangentbordet som en trådlös handkontroll

Tangent/Knapp Funktion

Fn-tangent + F1–F12-tangenter  , L1, L2, L3, R1, R2, R3, 
SELECT, START

Fn-tangent + styrpinne Vänsterspak

Fn-tangent + piltangenter Riktningstangenter

Tips
Det är inte säkert att du kan använda den här produkten som handkontroll till alla spel 
eller applikationer.

Använda det trådlösa tangentbordet med andra produkter

Du kan koppla ihop och använda den här produkten med andra Bluetooth®-kompatibla 
produkter. Mer information om ihopkoppling med andra produkter finns i den 
bruksanvisning som medföljde produkten. För att försätta det trådlösa tangentbordet 
i ihopkopplingsläge trycker du på Einfg-CONNECT/-tangenten samtidigt som du håller 
Fn-tangenten nedtryckt. När det trådlösa tangentbordet är i ihopkopplingsläge blinkar 
statusindikatorn. Om en lösennyckel krävs matar du in de siffror som specificeras av den 
Bluetooth®-kompatibla produkten. Om inte produkten specificerar en lösennyckel matar du 
in siffror som du själv väljer (minst 4 siffror).

Tips
 ˎ Det är inte säkert att det trådlösa tangentbordet fungerar med alla Bluetooth®-kompatibla 
produkter. För att en anslutning ska kunna skapas måste den Bluetooth®-enhet som den 
här produkten ska anslutas till ha stöd för samma Bluetooth®-profil som den här 
produkten.

 ˎ När du kopplar ihop det trådlösa tangentbordet med en annan produkt inaktiveras 
ihopkopplingen med den första produkten. För att kunna använda det trådlösa 
tangentbordet med den första produkten måste du koppla ihop enheterna igen.



Detaljerad beskrivning

Kraftkälla AA-batterier (2 st.)

Yttre mått (B×H×D) Ca 290,0×25,0×120,4 mm

Temperatur för användning 5–35 °C

Vikt Ca 470 g

Kommunikationssystem Bluetooth®-specifikation version 2.1 + EDR 
(Enhanced Data Rate)

Effekt Bluetooth®-specifikation Effektklass 2

Bluetooth®-profiler*1 HID (Human Interface Device)

Maximal räckvidd Ca 10 m*2

*1 Bluetooth® standardprofiler anger syftet med Bluetooth®-kommunikationen mellan enheter.
*2 Verklig räckvidd varierar beroende på faktorer som t.ex. hinder mellan enheter, magnetfält runt enheter 

(t.ex. en mikrovågsugn), statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennprestanda samt vilka 
operativsystem och programvaruapplikationer som används.

Utformning och specifikationer kan när som helst ändras utan förvarning.

GARANTI

Den här produkten omfattas av 12 månaders garanti från inköpsdatumet i enlighet med 
tillverkarens garanti som anges i bruksanvisningen till PS3™-systemet. 
Mer information finns i bruksanvisningen till PS3™-systemet.

Produktens tillverkare är Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minatoku,  
Tokyo 108-0075 Japan. 
Den auktoriserade representanten för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Distribuerad i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP.

Produkten kan omfattas av nationell exportlagstiftning. Du måste till fullo åtlyda all sådan 
och annan applicerbar lagstiftning samt andra bestämmelser som kan appliceras på den 
här produkten.



När du ser dessa symboler på någon av våra elektriska produkter, batterier eller förpackningar 
anger det att den elektriska produkten eller batteriet ifråga inte ska slängas som allmänt 
hushållsavfall i Europa. För att säkra rätt avfallsbehandling för produkten och batteriet, deponera 
dem i enlighet med gällande lokal lagstiftning eller regler för deponering av elektrisk utrustning/
batterier. Genom att göra detta hjälper du till att bevara naturresurser och förbättrar standarden på 
det miljömässiga skyddet vid hantering och deponering av elektriskt och elektroniskt avfall. 
Det här tecknet kan användas på batterier i kombination med andra kemiska tecken. De kemiska 
tecknen för kvicksilver (Hg) och bly (Pb) finns med om batteriet innehåller mer än 0,0005 % 
kvicksilver eller mer än 0,004 % bly.

* Model number: CECH-ZKB1GB

Uttalande om uppfyllelse av R&TTE-direktivet (direktivet om radio- och 
teleterminalutrustning) 
Härmed intygar Sony Computer Entertainment Inc. att denna produkt* står i överensstämmelse 
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 
1999/5/EG. För ytterligare information, gå in på följande hemsida: http://www.compliance.sony.de/
* Modellnumret återfinns ovan.

I Norge gäller följande begränsning:
Det är inte tillåtet att använda denna radioutrustning i det geografiska området inom en radie om 
20 km från centrum av Ny-Ålesund, Svalbard.



" ", "PlayStation", " ", " " and "DUALSHOCK" are registered trademarks of 
Sony Computer Entertainment Inc.

"XMB" and "xross media bar" are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer 
Entertainment Inc.

"SONY" and " " are registered trademarks of Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names 
are those of their respective owners.
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