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Návod ke klávesnici BigKeys Plus
 Klávesnice BigKeys je určená uživatelům, kteří mají problémy s jemnou 

motorikou a psaní na normální klávesnici jim nevyhovuje
 Klávesy jsou velké a dobře viditelné: 2,5 x 2,5 cm; jejich počet je menší 

než na klávesnici BigKeys LX a klávesnice je tedy vhodná pro uživatele, 
kterým klávesnice LX nevyhovuje

 Klávesnice nevyžaduje instalaci, pouze ji připojíte k počítači

Instalace a údržba
Instalace: Vypněte počítač. Připojte klávesnici k počítači (do konektoru PS2 
nebo s využitím dodávaného adaptéru do portu USB). Zapněte počítač.

Pozn.: Klávesnici můžete používat s paralelně připojenou standardní klávesnicí.

Údržba: Udržujte klávesnici v čistotě, nepolijte ji tekutinou.

Klávesové kombinace
Klávesnice BigKeys má menší počet kláves než standardní počítačová 
klávesnice, proto musíte některé klávesy simulovat kombinací s jinou klávesou:

Klávesa na standardní klávesnici Kombinace na klávesnici BigKeys
Shift Mezerník
Velké písmeno Mezerník + písmeno 

nebo zapnout CAPSLOCK a píšete velká
Backspace Mezerník + levá kurzorová šipka

Kombinace v pravém sloupci tabulky znamenají, že stisknete a podržíte první 
uvedenou klávesu a pak k ní dotisknete druhou klávesu v kombinaci a obě 
klávesy uvolníte. 

V systému Windows si nastavete dvě české klávesnice: česká (qwertz) a česká 
(programátorská). Potom pro klávesnici „česká (programátorská)“ platí

Klávesa na standardní klávesnici Kombinace na klávesnici BigKeys
+ Mezerník + šipka nahoru
- Mezerník + šipka dolů
= Mezerník + pravá šipka

a horní řada kláves je:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  a s mezerníkem   ! “ , . ‘ @ : * ? /
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Pro klávesnici česká (qwertz) pak je 

Klávesa na standardní klávesnici Kombinace na klávesnici BigKeys
Háček (pro psaní ď, ť, ň) Mezerník + šipka nahoru
Čárka  (pro psaní ó) Mezerník + pravá šipka

a horní řada kláves je:  + ě š č ř ž ý á í é   a s mezerníkem   1 2 , . § ! " 8 _ -

Když klávesnici „česká (qwertz)“ přiřadíte rychlou kombinaci CTRL + SHIFT + 1  
a klávesnici „česká (programátorská)“ kombinaci CTRL + SHIFT + 2, můžete
mezi oběma rozloženími přepínat z klávesnice BigKeys Plus takto

česká (qwertz) CTRL + mezerník + 1 nebo zapnout 
CAPSLOCK a stisknout CTRL + 1

česká (programátorská) CTRL + mezerník + 2 nebo zapnout 
CAPSLOCK a stisknout CTRL + 2

Pozn.: Klávesnice nastavíte 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.

Uspořádání ABC.. nebo QWERTZ..
Můžete si zvolit uspořádání kláves na klávesnici ABC nebo QWERTZ (viz obr.) 
podle toho, které Vám lépe vyhovuje. Otočte klávesnici a na zadní straně vlevo 
uprostřed je přepínač pro změnu uspořádání kláves. Přepínač posuňte tužkou 
nebo sponkou. Režim QWERTZ je zapnutý v poloze přepínače nahoru, režim 
ABC v poloze dolů. Po přepnutí musíte změnit fyzické rozložení kláves: o 
změnu požádejte svého prodejce, jinak riskujete, že klávesu rozlomíte. 

Pozn.: Nedoporučujeme měnit fyzické rozložení kláves více než jedenkrát.

Doplňkové vybavení
Ke klávesnici je možné dokoupit plexisklový kryt s otvory pro každou klávesu. 
Takový kryt je vhodný pro uživatele, který nedokáže usměrnit pohyb ruky a prstu 
na konkrétní klávesu: kryt ulehčuje navedení prstu a stisk správné klávesy. 

Pro připojení klávesnice nebo klávesnic můžete zakoupit PS2 a USB redukce 
nebo rozbočovače.

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


