
 

 

 

 Használati útmutató 
 

USB-s numerikus billentyűzet 
 

Rend. sz.: 1669431 

 

Rendeltetésszerű használat: 
 

A termék adatbevitelhez és egy számítógép valamint operációs rendszer kezeléséhez alkalmas. 
Összesen 23 gombbal rendelkezik. A numerikus billentyűzet szám gombokkal valamint néhány más 
funkcióval rendelkező gombbal rendelkezik. A termék egy USB csatlakozóval rendelkező 
számítógéphez való csatlakozásra alkalmas. A csatlakoztatás és a kezelő utasítások átvitele 
USB2.0-n keresztül történik. 

 

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Az érintkezés  
nedvességgel, pl. a fürdőszobában, okvetlenül kerülendő.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a 
terméket a megadottól eltérő célokra hasznája, a termék károsodhat.  Ezen kívül a 
szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen 
olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbi betekintés céljából.  Ha a terméket 
továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye.  

 

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló 
cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve.  Minden jog 
fenntartva. 

 

A szállítás tartalma 
 

• Numerikus blokk 
• Használati útmutató 

 

Aktuális használati útmutatók 
 

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a  www.conrad.com/downloads weboldalról, vagy 
szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot.  Kövesse a web-oldal útmutatásait. 

 

A szimbólumok magyarázata 
 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az úmutatóban, 
amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.  

 

A nyílszimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat. 
Biztonsági tudnivalók 
 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 
utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban 
szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az 
ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk 
felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a 
garancia is. 

a) Általános tudnivalók 
• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezek a gyerekek kezében 

veszélyes játékszerré válhatnak. 
• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős 

rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől 
és oldószerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
• Ha már nem lehetséges a biztonságos működtetés, helyezze a terméket.  

Ne üzemeltesse tovább, és óvja meg a felügyelet nélküli használattól. A 
biztonságos használat 
már nem garantált, ha a termék: - látható sérülésekkel 
rendelkezik, 
-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy  
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való 
leejtés következtében is megsérülhet. 

• Tartsa be azoknak a készülékeknek a biztonsági előírásait és használati 
útmutatóit, 
amelyeket a készülékhez csatlakoztat.  

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, 
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy 
szakműhellyel végeztesse.  

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál 
választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez. 

Használatba vétel 
 

• Kapcsolja be a számítógépet. 
 

• Csatlakoztassa a numerikus billentyűzetet a számítógépe egy USB A típusú 
csatlakozójához. Ha a kapcsolat létrejött, az operációs rendszer telepíti a szükséges 
meghajtókat. 

• A numerikus billentyűzet használatra kész. 

 

Kezelés 
• Helyezze a terméket stabil és sima felületre. 
• A numerikus billentyűzetgombjaival utasításokat adhat be a számítógépének. Külön gomb 

van az internet böngésző  ( ), az e-mail program ( ) és a számológép ( ) 
indításához. 

• A gombok kiosztása a "Num Lock" gomb beállításától függ. Gyári beállításként a „Num 
Lock“ gombbal aktiválva van. 

• Ha megnyomják a „Num Lock“ gombot megváltozik a gombok kiosztása. A LED kialszik vagy 
világítani kezd. A következő ábrákon látható, hogyan változtatja meg a "Num 
Lock“ gomb a billentyűzet kiosztást. 

 

Num Lock“ gomb megnyomva, 
LED  

Num Lock“ gomb nincs megnyomva, 
LED 

       

világítani 
kezd              kialszik 

                                                     
                                                     

                                                     

                                                     

                                                     
                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     
                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     
                                                     

                                                     

Ápolás és tisztítás 
• Válassza le a terméket minden tisztítás előtt a tápellátásról (USB port).  
• A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást. 
• Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, 

mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is befolyásolhatják. 
• A készülék tisztítására használjon puha, szöszmentes ruhát. 
• A termék réseit egy puha ecsettel tisztítsa ki és a durvább kosz szemcséket rázza ki a 

termékből úgy, hogy a gombok lefelé néznek. 
• Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából! 

 

Eltávolítás 
Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem 
valók a háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi 
előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul  a környezete védelméhez. 
 

Műszaki adatok:  
Saját feszültség/-áram............ 5 V/DC, 100 mA 
Teljesítményfelvét....................... max. 250 mA 
Kábelhossz..................................................1,5 m 
Támogatott operációs rendszerek................... Windows® 2000, XP (Home, Pro, mit SP1, 
SP2, SP3) (32 bit), Vista™ (32 bt), 7 (32/64 bt), 8.0 (32/64 bt), 8.1 (32/64 bt), 10.0 (32/64 bt), 
10S, RT 
Üzemelési feltételek.................... -5 ... +45 ºC, 10 – 93 % 

relatív légnedvesség, nem kondenzálódó 
Tárolási feltételek........................ -20 bis +60 ºC, 10 – 95 % 

relatív légnedvesség, nem kondenzálódó 
Méretek (h x sz x ma)........................... 90 x 148 x 20 mm 
Súly................................................. 126 g 

 

Ez a Conrad Electronic  SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja.  
Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Fotókópiához, mikrofilm felvétel készítéséhez vagy elektronikus 
adatfeldolgozógépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, kivonatos formában is, tilos.  A jelen 
publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.  
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