
Hurtigveiledning 

(Nordisk / tre systemer – universelt tastatur) 

I. Bruke Bluetooth-tastaturet: 

1. Slik kobler du til Bluetooth  

Slå på enhetens Bluetooth-funksjon, og slå på Bluetooth-tastaturet. 

Trykk på FN + C på tastaturet for å starte sammenkoblingsmodus. Finn enheten «Bluetooth 

keyboard» på den 

mobile enheten, og koble til. 

2. Slik velger du system 

Når du har koblet til, velger du ønsket system ved å trykke på FN + Q/W/E. 

Tips: Den forrige enheten kobles til automatisk når tastaturet åpnes igjen. 

 

II.   Hvorfor trenger vi en hurtigveiledning? 

Det nordiske tastaturet må være kompatibelt med fire språk og tre forskjellige systemer, 

og derfor må tastene ha opptil tre forskjellige tegn. For å unngå forvirring 

har vi laget denne hurtigveiledningen fra S1 til S6. 

 

S1: Hva brukes de blå tegnene under QWE til? 

De tre blå tegnene er unike for Bluetooth-tastaturet for tre systemer. 

Når enheten er koblet til tastaturet, må du velge ønsket system. 

Slik velger du: FN + Q/W/E 

 

 

S2: Hva brukes denne raden med blå tegn til? 

Blå tegn er snarveier. 



ESC---F4 er delt i to linjer. Den øverste linjen er snarveien for iOS, den nederste er 

snarveien for Android/Windows.  

F5---Del er en universell snarvei. Bruke snarveitaster: FN + tast. 

Merk: Alle blå tegn på tastaturet brukes med FN + tasten. 

 

 

S3: Hvorfor er det tre forskjellige tegn under tastene? 

Tastaturet har forskjellige tegn for den samme knappen på forskjellige språk / for forskjellige 

systemer. 

For at tastaturet skal kunne brukes i forskjellige land i Nord-Europa, har vi utformet det med flere 

tegn. 

 

 

S4: Hvordan bruker vi disse tre tegnene? 

 

1. I Windows og Android 

Standardtegnet står nede til venstre. Deretter bruker vi tastekombinasjoner for 

å skille mellom de to andre tegnene. 

Kombinasjonsmodus: shift+tast viser tegnet øverst til venstre, Alt (høyre side) + tast viser 

tegnet nede til høyre. 

 

For eksempel:         Standardtegnet er 3, shift + tasten = #, Alt + tasten = £. 

 

*Merk: Dansk/norsk:      Bytt til ;, \ støttes ikke. 

 

2. I iOS vises den andre linjen på tastaturet som: 



 

Merk: Enkelte tegn er spesifikke for iOS. For eksempel:Tegnene , @ kan 

bare brukes i iOS. 

 

S5: Hvordan skriver jeg «@»? 

1. I iOS 

Dansk: Alt + (høyre side) = @ 

Finsk og svensk: Alt + = @ 

Norsk: (høyre side) = @ 

 

2. I Windows/Android 

Dansk/finsk/svensk/norsk: Alt + = @ 

 

Hvis du har kommentarer om utformingen av tastaturet, kan du sende en e-post til oss. 

Takk for hjelpen. 


