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Sätt i 2 st AA-batterier genom att avlägsna batteriluckan på baksidan av tangentbordet. Se till att 
du sätter i batterierna åt rätt håll.

Sätt i batterier

Öppna inställningarna för Bluetooth på din dator eller iPad/iPhone och sök efter nya enheter. 
Tryck därefter kort på knappen på undersidan av tangentbordet med till exempel en penna.

Clevy Bluetooth bör nu dyka upp på skärmen på din enhet. Följ instruktionerna på din dator eller 
mobila enhet för att ansluta tangentbordet. 

Anslutning via Bluetooth

Clevy tangentbord har två LED-lamor: en blå på väster sida och en röd på höger sida. 

• Den blå lampan visar statusen för Bluetooth-anslutningen 

• Den röda lampan visar vilket läge som du använder

Information om den blå och den röda LED-lampan

Visar det läge 
som används

Visar Bluetooth 
anslutning

Utseendet på respektive LED-lampa betyder olika saker:



Blå LED-lampa Status

Blinkar ihållande Bluetooth redo att anslutas

Blinkar var 5 sekund Bluetooth är ansluten

Röd LED-lampa Status

Lyser Låg batterinivå

Blinkar en gång Tröga tangenter

Blinkar två gånger Aktiverar iPad-läge

Blinkar tre gånger Aktiverar Dator-läge

OBS! I strömsparläge är båda lamporna släckta. 

På baksidan av tangentbordet finns en lite switch där du väljer mellan två alternativ:

 Tangentupprepning är PÅ   |   Funktionstangenter är AV

 Tangentupprepning är AV   |   Funktionstangenter är PÅ

Tangentbordsupprepning
Detta innebär att om du håller en tangent nedtryckt så kommer tangenten att upprepas. För per-
soner med motoriska svårigheter eller kognitiva funktionsnedsättningar kan det ibland vara bra att 
stänga av denna funktion så att du kan hålla en tangent nedtryckt under längre tid, men ändå

Switch för tangentupprepning - funktionstangenter



Standardläge är Dator-läge. Detta läge fungerar för alla enheter, även för iPad. Men om du 
använder iPad-läget så får du två kortkommandon:

• Hem = Alt+Ctrl+H
• AltGr = Vänster+Höger

För att växla mellan iPad-läge och Dator-läge trycker du på Ctrl+Alt+I för iPad-läge och 
Ctrl+Alt+C för Dator-läge. När du byter batterier kommer Dator-läge att aktiveras.

iPad-läge och Dator-läge
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Funktionstangenter
När du håller någon av följande tangtenter nedtryckt i mer än 2 sekunder kan du låsa den tangen-
ten för att kunna skapa kortkommandon: F, Alt, AltGr, Ctrl, Shift, Windows, Apple.  

Exempel: Håll nere Alt-tangenten under 2 sekunder. Håll därefter ner F under 2 sekunder och 
tryck sedan på 4. Du får nu kortkommandot Alt+F4.

OBS! Om en tangent är låst kan du trycka på den en gång igen för att låsa upp den.

Clevy har ett inbyggt vätskeskydd som gör att spill på tangentbordet dräneras ut genom hål i 
botten av tangentbordet. Alla tangenter har en upphöjd ”vall” för att motverka att spill rinner ner 
till den känsliga elektroniken inuti själva tangentbordet. Det bästa är dock att undvika att blöta 
ner Clevy.

Inbyggt vätskeskydd

Ta gärna ur batterierna innan du påbörjar rengöringen och låt tangentbordet torka innan du sätter 
i dem igen. Clevy kan regöras med fuktad trasa och milt rengöringsmedel samt med desinfek-
tionssprit. Använd inte klorbaserade rengöringsmedel eller rengöringsmedel med aceton, typ 
T-sprit. 

Rengöring


