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Návod ke klávesnici Clevy
 Klávesnice Clevy je klávesnice navržená především pro děti na prvním
stupni základní školy (doporučený věk uživatelů 4 až 10 let)
 Klávesnice Clevy má menší počet kláves než standardní klávesnice
 Fonty pro popis kláves odpovídají těm, které se děti ve škole učí
 Klávesy jsou barevně odlišené, velké a dobře viditelné: 2,2 x 2,2 cm
 Klávesnice Clevy má velmi robustní konstrukci a je odolnější než
standardní klávesnice
 Klávesnice nevyžaduje instalaci, pouze ji připojíte k počítači

Instalace a údržba
Instalace: Vypněte počítač. Připojte klávesnici k počítači (do USB nebo
s využitím dodávané redukce do konektoru PS2). Zapněte počítač.
V systému Windows si podle potřeby upravte Prodlevu před opakováním a
Rychlost opakování. Z nabídky Start > Nastavení > Ovl.panely > Klávesnice a
na kartě Rychlost nastavíte, co potřebujete.
Pozn.: Klávesnici můžete používat s paralelně připojenou standardní klávesnicí.
Údržba: Udržujte klávesnici v čistotě, nepolijte ji tekutinou.

Poznámky
 Klávesu s čárkou a háčkem pro psaní písmen ó, ď, ť, ň,… najdete v dolní
řadě mezi klávesami ALTGR a ENTER.
 Klávesa vlevo se symbolem zámku je CAPSLOCK.
 Funkční klávesy nejsou na Clevy dostupné.
Pro zkušenější uživatele:
V systému Windows si můžete nastavit dvě české klávesnice: česká (qwertz =
normální česká) a česká (programátorská), která odpovídá americké. Když
klávesnici „česká (qwertz)“ přiřadíte rychlou kombinaci CTRL + SHIFT + 1 a
klávesnici „česká (programátorská)“ kombinaci CTRL + SHIFT + 2, můžete mezi
oběma rozloženími těmito kombinacemi snadno přepínat.
Když si zapnete českou programátorskou klávesnici, můžete na ní zadávat i
písmena s českou diakritikou kombinacemi CTRL + ALT + klávesa z horní řady
(červená) nebo CTRL + ALT + klávesa z pravé části (oranžová).
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Dvě české klávesnice si v systému nastavíte takto: Z nabídky Start > Nastavení
> Ovl.panely > Místní a jazykové nastavení, zvolíte dialog na kartě Jazyky a
odklepnete tlačítko PODROBNOSTI. Stisknete tlačítko PŘIDAT a ze seznamu
vyberete přidávanou klávesnici „česká (programátorská)“. Pod tlačítkem
NASTAVENÍ KLÁVES pak přiřadíte oběma klávesám výše uvedenou rychlou
kombinaci CTRL+SHIFT+1 nebo 2.

Doplňkové vybavení
Klávesnice Clevy může dobře posloužit i hendikepovaným
uživatelům: Ke klávesnici je možné dokoupit kryt rámující
každou klávesu - kryt ulehčuje navedení prstu a stisk
správné klávesy.

Dále lze koupit český potisk na klávesy odlišné od americké klávesnice.
Pro připojení klávesnice nebo klávesnic lze zakoupit PS2 a USB redukce nebo
rozbočovače.

Značka shody
Výrobek nese značku shody CE a FCC (třída B, část 15).
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