ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ K780 MULTI-DEVICE
Ένα πληκτρολόγιο. Πλήρως εξοπλισμένο.
Για υπολογιστές, τηλέφωνα και tablet.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ K780
MULTI-DEVICE

ΕΝΑΡΞΗ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΞΕΡΕΥΝΉΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ K780
MULTI-DEVICE

Το K780 Multi-Device είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο πληκτρολόγιο για υπολογιστές το
οποίο επίσης λειτουργεί εξαιρετικά με smartphone και tablet. Απολαύστε την αθόρυβη
και άνετη πληκτρολόγηση σε όλες τις συσκευές στις οποίες καταχωρείτε κείμενο.
Συμβατό με Windows, Mac, Chrome OS, Android και iOS.
Για να βελτιώσετε την εμπειρία σας στο Mac OS και τα Windows, κατεβάστε το
Logitech Options. Εκτός από τη βελτιστοποίηση του πληκτρολογίου για το λειτουργικό
σύστημα που προτιμάτε, το λογισμικό σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε το K780 έτσι,
ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Logitech Options

ΔΥΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το πληκτρολόγιο K780 Multi-Device με μια ματιά
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Πλήκτρα Easy-Switch

2

Διπλή εκτύπωση διάταξης πλήκτρων

3

Ενσωματωμένη βάση συσκευών

4

Θύρα μπαταρίας και χώρος αποθήκευσης δέκτη
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ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

Το πληκτρολόγιο K780 Multi-Device σας επιτρέπει να συνδέετε έως και τρεις συσκευές
είτε μέσω Bluetooth Smart είτε μέσω του δέκτη Unifying USB ο οποίος είναι εκ των προτέρων
αντιστοιχισμένος*.

Γρήγορη ρύθμιση
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε γρήγορα τον υπολογιστή, το laptop
ή το tablet σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να κάνετε τη
σύνδεση μέσω Unifying ή Bluetooth Smart, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες.
* Ο δέκτης Unifying βρίσκεται εντός του πληκτρολογίου κάτω από τη θύρα μπαταριών.
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Σύνδεση με

Το K780 Multi-Device διαθέτει ένα δέκτη που είναι αντιστοιχισμένος εκ των προτέρων
και ο οποίος παρέχει άμεση σύνδεση με τον υπολογιστή ή το laptop σας.
Για να χρησιμοποιήσετε το δέκτη Unifying, θα χρειαστείτε τα εξής:
Απαιτήσεις
Θύρα USB
Λογισμικό Unifying
Windows 7, Windows 8, Windows 10 ή νεότερη έκδοση
Mac OS X 10.10 ή νεότερη έκδοση
Chrome OS
Αν θέλετε να κάνετε αντιστοίχιση για δεύτερη φορά με το δέκτη που περιλαμβάνεται
στη συσκευασία ή θέλετε να κάνετε αντιστοίχιση με ένα δέκτη Unifying που έχετε ήδη,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Πώς να συνδεθείτε
1

Κατεβάστε το λογισμικό Unifying. Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό
από εδώ.

2

Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιό σας είναι ενεργοποιημένο.

3

4

Πιέστε παρατεταμένα ένα από τα λευκά πλήκτρα Easy-Switch
για τρία δευτερόλεπτα. (Το LED στο επιλεγμένο κανάλι θα αρχίσει
να αναβοσβήνει γρήγορα).
Διαμορφώστε το πληκτρολόγιο με βάση το λειτουργικό σύστημα
που χρησιμοποιείτε:
Για Mac OS: Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα fn + O για τρία δευτερόλεπτα.
(Το LED στο επιλεγμένο κανάλι θα ανάψει).
Για Windows, Chrome ή Android: Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα fn + P
για τρία δευτερόλεπτα. (Το LED στο επιλεγμένο κανάλι θα ανάψει).

5

Συνδέστε το δέκτη Unifying.

6

Ανοίξτε το λογισμικό Unifying και ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνδεση με

Το πληκτρολόγιο K780 Multi-Device σας επιτρέπει να συνδέετε συσκευές μέσω Bluetooth
Smart. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει Bluetooth Smart και ότι διαθέτει ένα από
τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:
Απαιτήσεις
Windows 8 ή νεότερη έκδοση
Mac OS X 10.10 ή νεότερη έκδοση
iOS 5 ή νεότερη έκδοση
Android 5.0 ή νεότερη έκδοση
Chrome OS

Πώς να συνδεθείτε
1

2

Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο K780 Multi-Device είναι
ενεργοποιημένο και το Bluetooth είναι ενεργό στον υπολογιστή,
το tablet ή το τηλέφωνο.
Πιέστε παρατεταμένα ένα από τα πλήκτρα Easy-Switch
για τρία δευτερόλεπτα. (Το LED στο επιλεγμένο κανάλι θα
αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα).

3

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στη συσκευή σας
και αντιστοιχίστε την με τη συσκευή «Keyboard K780».

4

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται στην
οθόνη και πιέστε enter ή return.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το πληκτρολόγιο K780 Multi-Device διαθέτει διάφορες βελτιωμένες λειτουργίες που σας επιτρέπουν
να αξιοποιήσετε το νέο σας πληκτρολόγιο στο έπακρο. Έχετε στη διάθεσή σας τις παρακάτω βελτιωμένες
λειτουργίες και συντομεύσεις.

Πλήκτρα συντομεύσεων και πολυμέσων
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα πλήκτρα συντομεύσεων και πολυμέσων που είναι διαθέσιμα σε Windows,
Mac OS X, Android και iOS.
Πλήκτρα

Windows 10

Αρχική σελίδα
της εφαρμογής
περιήγησης

Μενού
περιβάλλοντος*

Μετάβαση στην
προηγούμενη
σελίδα στην
εφαρμογή
περιήγησης

Προηγούμενο
κομμάτι

Αναπαραγωγή/
Παύση

Επόμενο κομμάτι

Σίγαση

Μείωση έντασης
ήχου

Αύξηση έντασης
ήχου

Αναζήτηση μέσω
Cortana

Windows 7,
Windows 8

Αρχική σελίδα
της εφαρμογής
περιήγησης

Μενού
περιβάλλοντος*

Μετάβαση στην
προηγούμενη
σελίδα στην
εφαρμογή
περιήγησης

Προηγούμενο
κομμάτι

Αναπαραγωγή/
Παύση

Επόμενο κομμάτι

Σίγαση

Μείωση έντασης
ήχου

Αύξηση έντασης
ήχου

Αναζήτηση

Android

Αρχική

Μενού

Πίσω

Προηγούμενο
κομμάτι

Αναπαραγωγή/
Παύση

Επόμενο κομμάτι

Σίγαση

Μείωση έντασης
ήχου

Αύξηση έντασης
ήχου

Αναζήτηση

iOS

Αρχική

Εμφάνιση/
απόκρυψη
εικονικού
πληκτρολογίου

Αρχική

Προηγούμενο
κομμάτι

Αναπαραγωγή/
Παύση

Επόμενο κομμάτι

Σίγαση

Μείωση έντασης
ήχου

Αύξηση έντασης
ήχου

Αναζήτηση

Dashboard*

Μετάβαση στην
προηγούμενη
σελίδα στην
εφαρμογή
περιήγησης*

Προηγούμενο
κομμάτι

Αναπαραγωγή/
Παύση

Επόμενο κομμάτι

Σίγαση

Μείωση έντασης
ήχου

Αύξηση έντασης
ήχου

Αναζήτηση

Mac OS

Mission Control

* Απαιτείται εγκατάσταση του λογισμικού Logitech Options

Συντομεύσεις
Για να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο fn (function-λειτουργία) και πιέστε
το πλήκτρο που σχετίζεται με μια ενέργεια. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους συνδυασμούς των πλήκτρων
λειτουργιών στα διάφορα λειτουργικά συστήματα.
Πλήκτρα

Windows 10

Insert (Εισαγωγή)

Εκτύπωση οθόνης

Κλείδωμα οθόνης

Αρχή σειράς (κατά την
επεξεργασία κειμένου)

Τέλος σειράς (κατά την
επεξεργασία κειμένου)

Σελίδα πάνω

Σελίδα κάτω

Windows 7,
Windows 8

Insert (Εισαγωγή)

Εκτύπωση οθόνης

Κλείδωμα οθόνης

Αρχή σειράς (κατά την
επεξεργασία κειμένου)

Τέλος σειράς (κατά την
επεξεργασία κειμένου)

Σελίδα πάνω

Σελίδα κάτω

-

Εκτύπωση οθόνης

Κλείδωμα οθόνης

Αρχή σειράς (κατά την
επεξεργασία κειμένου)

Τέλος σειράς (κατά την
επεξεργασία κειμένου)

Σελίδα πάνω

Σελίδα κάτω

iOS

Εναλλαγή γλώσσας

Αποτύπωση οθόνης

Κλείδωμα οθόνης

Επιλέγει το κείμενο
προς τα αριστερά από
την τρέχουσα θέση
του δρομέα

Επιλέγει το κείμενο
προς τα δεξιά από
την τρέχουσα θέση
του δρομέα

Αύξηση φωτεινότητας

Μείωση φωτεινότητας

Mac OS

Εναλλαγή γλώσσας

Εκτύπωση οθόνης

Κλείδωμα οθόνης

Επιλέγει το κείμενο
προς τα αριστερά από
την τρέχουσα θέση
του δρομέα

Επιλέγει το κείμενο
προς τα δεξιά από
την τρέχουσα θέση
του δρομέα

Αύξηση φωτεινότητας

Μείωση φωτεινότητας

Android

* Απαιτείται εγκατάσταση του λογισμικού Logitech Options

ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τα μοναδικά πλήκτρα με τις δύο εκτυπωμένες λειτουργίες επιτρέπουν στο K780 Multi-Device
να είναι συμβατό με διάφορα λειτουργικά συστήματα (π.χ. Mac OS X, iOS, Windows, Chrome,
Android). Τα χρώματα στις ετικέτες των πλήκτρων και οι γραμμές διαχωρισμού υποδεικνύουν
τις λειτουργίες ή τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα διάφορα λειτουργικά συστήματα.

Χρώμα ετικέτας πλήκτρου

Ετικέτες δεσμευμένων πλήκτρων

Οι γκρίζες ετικέτες υποδεικνύουν λειτουργίες που
είναι διαθέσιμες σε συσκευές Apple με λειτουργικό
σύστημα Mac OS X ή iOS.
Οι λευκές ετικέτες σε γκρίζους κύκλους
υποδεικνύουν σύμβολα που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά με το πλήκτρο Alt Gr σε υπολογιστές
Windows.

Διαχωρισμένα πλήκτρα
Τα πλήκτρα τροποποίησης στις δύο πλευρές του
πλήκτρου διαστήματος έχουν δύο σετ ετικετών
που χωρίζονται με γραμμές διαχωρισμού. Η ετικέτα
επάνω από τη διαχωριστική γραμμή υποδεικνύει τη
λειτουργία τροποποίησης που αποστέλλεται σε μια
συσκευή Windows ή Android.

Γκρι
Δεσμευμένο για χρήση
με υπολογιστές Apple
(Mac OS X) ή iPhone
και iPad (iOS)

Παράδειγμα (Mac OS X ή iOS)

Λευκό σε γκρι κύκλο 
Το σύμβολο είναι
δεσμευμένο για χρήση
με το πλήκτρο Alt Gr σε
υπολογιστές με Windows

Παράδειγμα (Windows)

+

=

=

+

Ετικέτες διαχωρισμένων πλήκτρων

Γραμμή
διαχωρισμού

Επάνω: Windows και Android
Κάτω: Mac OS X και iOS

Η ετικέτα κάτω από τη διαχωριστική γραμμή
υποδεικνύει τη λειτουργία τροποποίησης που
αποστέλλεται σε έναν υπολογιστή Apple, iPhone
ή iPad. Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί αυτόματα το
κατάλληλο πλήκτρο τροποποίησης ανάλογα με τη
συσκευή που έχει επιλεγεί τη συγκεκριμένη στιγμή.

Πώς να διαμορφώσετε το πληκτρολόγιό σας
Για να διαμορφώσετε τη διάταξη σύμφωνα με το
λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, πιέστε μία
από τις παρακάτω συντομεύσεις για 3 δευτερόλεπτα.
iOS fn + I

Για να
επιλέξετε
λειτουργικό
σύστημα

Κρατήστε πατημένο
το συνδυασμό
πλήκτρων για
3 δευτερόλεπτα

iOS

+

macOS

+

O

Windows

+

P

Mac OS X fn + O
Windows fn + P
Το LED στο επιλεγμένο κανάλι θα ανάψει για
να επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης
της διάταξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιήσετε σύνδεση
μέσω Bluetooth Smart, αυτό το βήμα δεν
είναι απαραίτητο. Η λειτουργία εντοπισμού
λειτουργικού συστήματος θα ολοκληρώσει
τη διαμόρφωση αυτόματα.
© 2016 Logitech. Η επωνυμίες Logitech, Logi και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία της Logitech
και ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα.
Η εμπορική ονομασία και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε
χρήση τους από τη Logitech γίνεται βάσει αδείας.
Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

