
BakkerElkhuizen UltraBoard 960 Standard Compact Keyboard

Gebruikershandleiding

Qwerty



Het UltraBoard 960 in het kort

Bedankt voor het kopen van het UltraBoard 960 Standard Compact Keyboard. Het compacte toetsenbord is ontworpen voor Windows computers.

We hopen dat u veel plezier heeft met uw UltraBoard 960. 
 

Deze snelgids helpt u om het toetsenbord te configureren. Een aantal belangrijke eigenschappen van het UltraBoard 960: 

• Ergonomisch ontwerp;

• Bedraad toetsenbord;

• Twee USB-poorten;

•  Toetsen met schaarmechanisme en een vingervriendelijk oppervlakte voor een goed comfort en vermindering  

van vermoeidheid tijdens het typen;

• Extra dun en in hoogte instelbaar voor het gewenste comfort;

• 5 sneltoetsen, ScrollLock, PauseBreak, Mail, PrtScr en NumLock om snel te kunnen werken;

• Geïntegreerde multimedia toetsen.



Overzicht van het UltraBoard 960

1 Status LEDs 

2 NumLock toetsen

3 Multimedia toetsen

4 In hoogte verstelbare pootjes

5 USB poorten 

LED indicatie

LED (Groen) 

Power aan - LED is groen wanneer toetsenbord actief is

LED (Groen)  

NumLock - LED is groen wanneer NumLock actief is

LED (Groen) 

CapsLock - LED is groen wanneer CapsLock actief is
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Aan de slag

Het gebruik van Fn toetsen bij het numerieke deel & multimedia toetsen

1. Sluit het UltraBoard 960 Standard Compact Keyboard aan uw PC met de geïntegreerde USB-kabel.

2.  Dit toetsenbord is “plug & play” dus wacht even een paar seconden en dan detecteert uw computer het toetsenbord en kunt u gaan typen.  

 (Let op: de eerste keer dat u uw toetsenbord wil verbinden met uw PC, zullen er automatisch drivers geïnstalleerd worden.  

Dit kan een paar seconden duren.)

Numeriek deel

Druk op Numlock; nu kunt u de  

Numlock toetsen gebruiken.

Multimedia toetsen

Functietoetsen F7, F8, F9, F10, F11, F12 ondersteunen multimediagebruik van

Windows. Druk en houdt de Fn toets vast en druk op F7 t/m F12 om deze

functies te gebruiken.

F7   Vorig nummer

F8   Play / pauze

F9   Volgend nummer

F10  Stil

F11  Volume zachter

F12  Volume harder



Notities



Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn

gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke

fabrikanten. Alle specificaties zijn onder voorbehoud

van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
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