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Przed pierwszym uruchomieniem klawiatury usuń ostrożnie czerwone 
zabezpieczenie transportowe znajdujące się na spodzie urządzenia.

Ostrzeżenie
UWAGA! PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI 

PRZED INSTALACJĄ URZĄDZENIA
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B Przycisk synchronizacji

Zawartość pudełka

A
C

A Klawiatura Medi-Key  

B Stacja dokująca (dla klawiatury bezprzewodowej)

C Przewód 5 pin mini “B” USB do Typu “A” USB 
Uwaga: Przewód (C) jest elementem klawiatury (A) w wersji przewodowej
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1. Podłącz klawiaturę Medi-Key oraz stację dokującą do komputera PC za
pomocą dostarczonego kabla USB.

2. Włącz komputer PC (poczekaj na pojawienie się ikon na pulpicie i
załadowanie systemu).

3. Komputer PC zgłosi alert "Wykryto nowe urządzenie" oraz "Sprzęt gotowy
do użycia".

4. Klawiatura Medi-Key jest gotowa do użycia.

Instrukcja

Skrócona instrukcja obsługi

Dotyczy tylko wersji 
bezprzewodowej: 

UWAGA:
Przy pierwszym użyciu klawiatury Medi-Key, pozostaw ją w stacji dokującej min. 4 godziny. 
Jest to wymagane celem naładowania baterii.

Nie używaj funkcji podświetlania klawiatury podczas pierwszego ładowania.
(dotyczy klawiatur z funkcją podświetlania)

P o kroku nr 3, zielona dioda LED będzie migać przez 
kilka sekund wskazując, że klawiatura jest ładowana
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1. Użyj klawiszy aby przejść do trybu dezynfekcji. 

2. Diody LED zielona oraz żółta (dezynfekcja/status) zaczną migać

Sekcja 1

Zapoznanie się z klawiaturą Medi-Key
Tryb dezynfekcji
Aby zapewnić odpowiedni harmonogram czyszczenia, klawiatura Medi-Key została 
wyposażona w timer, który ostrzega użytkownika o konieczności przestrzegania 
procedur dezynfekcji. 

Podczas procesu czyszczenia stacja dokująca musi być podłączona do komputera, a 
komputer musi być włączony.

Istnieją cztery tryby pracy do dezynfekcji klawiatury Medi-Key, są to:

Tryb 1 - Brak zegara (domyślne ustawienie fabryczne)

        +  
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3. W tym trybie klawisze oraz touchpad są nieaktywne.

4. Po wykryciu naciśnięcia wstępnie zdefiniowanych przycisków, Medi-Key
rozpoznaje, że wykonano procedurę czyszczenia.
Uwaga: Podczas czyszczenia użyj lekko siły, tak aby wcisnąć klawisze podczas czyszczenia

5. Dioda LED (zielona) dezynfekcji "gaśnie", a dioda stanu (żółta) miga
wielokrotnie, wskazując, że przeprowadzono pomyślne czyszczenie

      razem; klawiatura przejdzie w normalny tryb pracy;

dioda LED dezynfekcji jest wyłączona, a dioda LED stanu jest włączona 

7. Jeśli klawiatura Medi-Key  musi być użyta w trybie dezynfekcji, użytkownik może

wyjść z tego trybu naciskając                       .+
Klawiatura Medi-Key  będzie działał normalnie, chociaż dioda LED dezynfekcji
pozostanie WŁĄCZONA, aby wskazać, że procedura czyszczenia nie została zakończona.

Sekcja 1

6. Użyj klawiszy          +

Tryb dezynfekcji cd...
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Tryby 2, 3 i 4 oraz ustawienia czasowe 
Jak pokazano w tabeli poniżej klawiatura Medi-Key zażąda czyszczenia po:

UWAGA:

Timer działa tylko po włączeniu klawiatury Medi-Key. Jeśli klawiatura Medi-Key jest w stanie czuwania, timer 

zatrzymuje się. Kiedy klawiatura Medi-Key zostanie wyłączona (automatycznie lub ręcznie), ustawienia timera 

zostaną zapamiętanie i przywrócone po włączeniu klawiatury. Zegar monitoruje tylko czas aktywności 

klawiatury.

W trybach 2-4 użytkownik może również czyścić klawiaturę zgodnie z trybem dezynfekcji nr 1, w tym 

przypadku timer zostanie zresetowany.

Tryb dezynfekcji Czas
2 6 godzin

3 12 godzin

4 24 godziny

Sekcja 1
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Sekcja 1

2. Dioda LED (dezynfekcji) błyśnie raz potwierdzając ustawienie Trybu nr 1.

3. Ponownie naciśnij klawisz strzałki w górę aby wybrać Tryb nr 2.

4. Dioda  LED (dezynfekcji) błyśnie dwa razy potwierdzając ustawienie Trybu nr 2.

5. Powtórz krok 3 i 4 dla ustawienia Trybów 3 i 4.  Dioda LED (dezynfekcji) błyśnie

odpowiednio 3 lub 4 razy.

Podobnie możesz przejść do ustawień naciskając             klawisz strzałki w dół.

6. Po wybraniu żądanego trybu dezynfekcji, zwolnij wszystkie klawisze.

7. Ostatnie ustawienie trybu dezynfekcji zostanie zapisane po zwolnieniu klawiszy lub

automatycznie po wyłączeniu klawiatury Medi-Key.

Aby wybrać żądany tryb dezynfekcji wyjmij klawiaturę MEDI-KEY ze stacji dokującej i 

wyłącz ją używając przycisków         +                aż zielona dioda LED zgaśnie,  Wtedy: 

1. Włącz klawiaturę przytrzymując oba klawisze  + oraz naciskając klawisz strzałki
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Czuwanie i wyłączenie (dotyczy tylko wersji bezprzewodowej)

Kiedy klawiatura Medi-Key zostanie odłączona od stacji dokującej i będzie pracowała 

na wbudowanej baterii, po 15 minutach braku aktywności przejdzie w tryb czuwania, 

a po 48 godzinach wyłączy się automatycznie.

Kiedy klawiatura Medi-Key zostanie podłączona do stacji dokującej, będzie 

pracowała jak klawiatura przewodowa i tryb czuwania i automatycznego wyłączenia 

nie będzie aktywny.

Jeśli klawiatura Medi-Key wyłączy się po upływie 48 godzin braku aktywności, można 

ją włączyć ponownie i naładować podłączając do stacji dokującej.

Jeśli przed wyłączeniem był używany tryb dezynfekcji 2, 3 lub 4, klawiatura Medi-Key

zapamięta swój ostatni czas aktywności.

Sekcja 1
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Podświetlenie klawiszy (opcja)

Używając podświetlenia klawiszy, możemy wybrać 3 różne ustawienia jasności.

Aby dostosować jasność podświetlenia klawiszy, po prostu naciśnij klawisz  Fn

 oraz klawisz           strzałki w górę do zwiększenia jasności,         lub strzałki 

w dół zmniejszenia jasności:

+

Sekcja 1

zwiększenie jasności podświetlenia klawiszy

zmniejszenie jasności podświetlenia klawiszy

UWAGA: Klawisze          oraz są podświetlane na stałe (dotyczy wersji z podświetleniem)

+
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(dotyczy tylko wersji bezprzewodowej)

Kiedy klawiatura  przechodzi w stan uśpienia, podświetlenie jest wyłączone,  oprócz 

Klawiszy        i                  , co pozwala przedłużyć żywotność baterii. 

Podświetlenie jest również wyłączone po umieszczeniu klawiatury w stacji dokującej. 

Można je włączyć używając klawiszy

Sekcja 1
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• Naciśnij przycisk Synchronizuj na stacji dokującej (zapali się czerwone światło)

• Na włączonej klawiaturze naciśnij i przytrzymaj klawisze
(Dioda stacji dokującej powinna szybko błysnąć dwa razy na zielono)

• Touchpad i klawiatura Medi-Key powinny działać bezprzewodowo.

• Świecąca zielona dioda na stacji dokującej wskazuje aktywację klawiatury
Medi-Key

Synchronzacja ze Stacją Dokującą (tylko dla wersji bezprzewodowej)

Klawiatura Medi-Key jest fabrycznie zsynchronizowana ze stacją dokującą.

Jeśli musisz ręcznie sparować klawiaturę ze stacją dokującą, wykonaj poniższe 

czynności:

+

Sekcja 1
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Dezaktywacja TouchPad

TouchPad klawiatury oraz jego przyciski można dezaktywować. Pozwala to 
użytkownikowi oprzeć nadgarstki na podstawie klawiatury Medi-Key podczas pisania, 
bez przenoszenia znaków z touchpada na PC. 

Sekcja 1

Aby dezaktywować TouchPad i jego przyciski 
wciśnij i przytrzymaj klawisz        oraz 
środkowy        klawisz myszki.

Aby ponownie aktywować TouchPad i jego 
przyciski, wykonaj raz jeszcze powyższą 
kombinacją klawiszową
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• Klawiatura Medi-Key może być bezpiecznie czyszczona za pomocą
chusteczek nasączonych alkoholem lub innych szpitalnych środków
dezynfekujących

• Klawiatura Medi-Key może zostać umyta letnią wodą z detergentem,
spłukana bieżącą wodą i osuszona ręcznikiem.

• Stacja dokująca może być wyczyszczona tylko za pomocą chusteczek.

UWAGA: NIE zamaczać stacji dokującej w wodzie i płynach dezynfekujących.

Czyszczenie

Klawiatura Medi-Key została zaprojektowany z myślą łatwego jej czyszczenia 

pod bieżącą wodą. Zalecane metody dezynfekcji klawiatury to:

Sekcja 2

* Sprawdź na stronie 3 ilustrację i opis stacji dokującej.
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Bateria (akumulator) zainstalowany w klawiaturze Medi-Key nie wymaga obsługi.

 Dioda LED wskazuje poniższy stan baterii:

Bateria będzie w pełni naładowana w ciągu 2-4 godzin od całkowitego rozładowania, 
(w zależności od ustawień portu USB w komputerze). 
Oczekiwane wartości wydajności dla bezprzewodowego środowiska roboczego:

Zasilanie - bateria (tylko w wersji bezprzewodowej)

Sekcja 3

ZIELONY Bateria naładowana w normalnym zakresie roboczym.

ŻÓŁTY Niski poziom naładowania baterii - umieść klawiaturęw stacji 

CZERWONY Bateria uszkodzona (rozładowana) - kontakt z serwisem

z podświetleniem od 3.5 do 10 godzin, w zależności od poziomu podświetlenia

bez podświetlenia 42 ciągłej pracy

UWAGA! RYZYKO EKSPLOZJI JEŚLI UŻEJMY NIEODPOWIEDNIEGO TYPU BATERII.  
PROSZĘ UTYLIZOWAĆ ZUŻYTE BATERIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA
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Specyfikacja i wymagania systemowe

Klawiatura Medi-Key i touchpad jest kompatybilna tylko z komputerami PC, z 
podstawową konfiguracją:
Procesor Intel® Celeron® 600 MHz, 256 MB pamięci RAM
Windows 8, Windows 7, Windows XP, Linux
(W tym wersje 64-bitowe)

Sekcja 4
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Sekcja 4

Zabezpieczenia

Klawiatura Medi-Key została zaprojektowana, aby spełniać najwyższe standardy 
kontroli jakości, z konstrukcją, która jest uszczelniona przed dostępem wody.

Nie posiada części wymagających konserwacji przez użytkownika. Każda próba 
otwarcia lub złośliwego uszkodzenia klawiatury spowoduje utratę gwarancji 
producenta.

Jeśli klawiatura Medi-Key nie działa zgodnie z oczekiwaniami, proszę zapoznać się z 
rozdziałem "Rozwiązywanie problemów" niniejszej instrukcji.

Tak jak w przypadku każdej klawiatury, aby uniknąć ryzyka RSI *, nie używaj 
klawiatury Medi-Key przez dłuższy czas.

* Repetitive strain injuries/ uraz spowodowany długotrwałym wykonywaniem tych samych czynności
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Po 2 godzinach, wciśnij                  klawisze aby ponownie włączyć urządzenie.

Sprawdź, czy stacja dokująca i klawiatura są sparowane. Wykonaj czynności opisane 
w sekcji 1, aby ręcznie sparować klawiaturę i stację dokującą.

Jeśli klawiatura nadal nie działa, skontaktuj się z serwisem Dystrybutora.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli klawiatura Medi-Key nie działa, upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo 
włożony zarówno do urządzenia, jak i do komputera (który jest włączony).

(dotyczy tylko wersji bezprzewodowej)

Pozostaw klawiaturę podczas ładowania podłączoną do stacji dokującej na co 
najmniej 2 godziny przed ponownym użyciem (sprawdź kabel USB jak wyżej) 

+

Sekcja 5
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Wsparcie i akcesoria

Dziękujemy za wybranie klawiatury Medi-Key.

Skontaktuj się z Dystrybutorem, aby uzyskać ewentualną pomoc i wsparcie.

FHU INVEST MED

ul. Warciańska 16

62-510 Konin - Wola Podłężna

tel. 63 307 00 08, fax: 63 219 12 65

e-mail: biuro@investmed.com.pl

Sekcja 6
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Informacje o gwarancji

Producent gwarantuje, że produkty sprzętowe zakupione lub wydzierżawione od 
producenta są wolne od wad materiałowych lub wad wykonania w normalnym 
użytkowaniu w okresie ograniczonej gwarancji. Okres ograniczonej gwarancji 
rozpoczyna się w dniu zakupu lub dzierżawy od dostawcy. 
Twój datowany dowód sprzedaży lub dostawy, wskazujący datę zakupu lub dzierżawy 
produktu, jest dowodem daty zakupu lub dzierżawy. Może być wymagane 
dostarczenie dowodu zakupu lub dzierżawy jako warunku otrzymania usługi 
gwarancyjnej. 
Użytkownik jest uprawniony do usługi gwarancji na sprzęt zgodnie z warunkami tego 
dokumentu, jeśli naprawa  jego urządzenia jest wymagana w ramach Ograniczonego 
okresu gwarancyjnego.

Sekcja 7



Smart-CartTM

Robust mobile computing 
platform.  Features an 
electromechanical, height 
adjustable work surface.

Eco-StandTM

Entry level, lightweight mounting 
solution. Ideally suited for 
monitoring devices with a small 
footprint.

Geni-TecTM

Intelligent battery and modular 
power management system.

Firma BYTEC projektuje i wytwarza szeroką gamę produktów spełnieniających 
wysokie standardy wymagane w nowoczesnym środowisku służby zdrowia.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową
www.bytec.co.uk

All trademarks used are the property of their respective owners.

MIT-CartTM

Mobile computing and 
workstation platform. Highly 
manoeuvrable, with fixed or 
adjustable height.

@BytecMedical

http://bytec.co.uk
http://twitter.com/bytecgroup


Dystrybutor:

FHU INVEST MED

 ul. Warciańska 16

 62-510 Konin - Wola Podłężna

TEL.: 63 307 00 08

FAX: 63 219 12 65

e-mail: biuro@investmed.com.pl

www.investmed.com.pl




