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Kurulmasi gereken herhangİ bİr yazilim sürücüsü 
bulunmamaktadir 

Ayarlanabilir Tuş Üstü Yüksekliği - devam ediyor 

2. Artık klavyenin sağ üst köşesinde bulunan dokuz borudan 
birisini, sekiz adet destek ayağının her birinin üzerine yerleştirin. 
(Dokuzuncu boru yedektir.) 

3. Üst plakayı dikkatle yerine koyun; plakayı önce tabanın üzerine 
koyun ve kenar boyunca uzanan lastik şeritlerle temas edinceye 
kadar geriye kaydırın, ardından tuş koruyucunun arkasını 5 adet 
LED’in üzerine doğru indirin. 

4. Aşırı sıkmamaya veya baş kısımlarına hasar vermemeye dikkat 
ederek 8 adet vidayı yerine koyun. 

Tuş koruyucuyu indirmek için bu adımları tersten yapmanız 
yeterlidir. 

 

Notlar 

A. Klavyenin içinde, anahtar plakasının sol tarafının en ucunda yer 
alan 3 adet yedek anahtar vardır. Bunların yerini saptamak için 
üst plakayı çıkarın. Bunları kullanmadan önce lütfen tedarikçinize 
veya PCD Maltron A.Ş.’ye başvurun. 

B. Klavyenin alt tarafında bulunan kırmızı atlatıcı konnektörün 
kaybedilmesi veya yerinden çıkarılması, klavyenin çalışmamasına 
neden olacaktır. 

C. Duvara yerleştirme amaçlı olarak klavyenin tabanında 2 adet 
yuva bulunmaktadır. Delikler @ 50cm aralıkla delinmelidir ve 
vidalar/kancalar klavyenin içine 12mm’den daha fazla 
girmemelidir. 

D. Klavyenin masaya sabitlenmesine yardımcı olmak amacıyla 
arkada 4xM4 vida delikleri bulunmaktadır. Delikler 50cm x 5,5cm 
aralıklarla yer alırlar. 
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LED Göstergeler 

Ayarlanabilir Tuş Üstü Yüksekliği 

Tuş koruyucu ile  tuş üstleri arasındaki mesafenin ayarlanabilmesi,  
Expanded Klavyelerin benzersiz özelliğidir. Bu, hem parmak (tuş 
koruyucu kalkık) hem de parmak eklemi (tuş koruyucu inik) 
kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan, kolayca uygulanabilen ve 
faydalı bir özelliktir. 

Klavye inik pozisyonda temin edilir, yani tuş koruyucu ile tuş üstleri 
arasındaki  minimum mesafe (yaklaşık 2,0mm, üst plakanın 
kalınlığı). 

Tuş koruyucuyu kaldırmak ve mesafeyi( yaklaşık 4,0mm’ye 
artırmak) için aşağıdaki adımları takip edin: 

1. 2 numara Pozidriv tornavida veya eşdeğeri bir tornavidayla, üst 
plakayı (tuş koruyucuyu) klavyeye tutturan M4 x 8csk vidayı 
çıkarın ve üst plakayı çıkarın. Vidaları bir kenara koyun. 

Mevcut 

Değil 

Bu Kılavuzla birlikte size verilen diğer şeyler 
 
Plastik kutuda, bu kılavuzun yanı sıra aşağıda belirtilen öğeleri 
alacaksınız. Lütfen bunları güvenli şekilde muhafaza edin! 
 
1 x USB Güç Kablosu, (2m uzunlukta - krem) 
1 x USB Inline Snap konnektör, (15cm uzunlukta - beyaz) 

2 x Yükseklik Ayarlayıcılar + 6’lı torba x M4 x 12mm vidalar 
 

Maltron Klavyenizin kurulması 
 
Klavye kurulurken her iki USB kablosu da gereklidir.  Kısa ve beyaz 
uçlu USB (Evrensel Seri Veriyolu) fişini klavyeye takın. Krem rengi 
kablonun USB fişini , beyaz kablonun soketine ve 2m’lik kablonun 
diğer ucunu ise bilgisayara takın. Bu yerleştirme, klavyede ve 
kablolarda hasar oluşması olasılığını azaltacak şekilde inline snap 
konnektör sağlar. Klavyeyi tercih ettiğiniz pozisyona göre 
yerleştirin. 

Yükseklik (Açı) Ayarı 
 
Kullanıcıya uygun olacak şekilde klavyenin üst yüzünün açısını 
değiştirmek için 2 adet Yükseklik Ayarlayıcı ve 6 adet vida temin 
edilmiştir. Açı, aşağıda olduğu gibi ayarlayıcıların pozisyona göre 
değişiklik gösterir. Ayarlayıcıları tutturmak üzere her uç için 3 x M4 
x 12mm Pozidriv vidalar kullanın. 
Kullanmadığınız zaman ayarlayıcıları plastik kutuya geri koyun. 



Çalışma Yerinizin Hazırlanması 

Konforlu ve olabildiğince rahat bir pozisyonda çalışabilmeniz için 
çalışma yerinizin doğru şekilde hazırlanması önemlidir. Bu nedenle 
sinirlere, kaslara, tendonlara, bağ dokulara ve kemiklere gereksiz 
gerilim yüklememek için “nötr” bir pozisyon benimseyin. 

Gözler, ideal olarak monitörün üstüyle aynı hizada olmalıdır. 
Dirsekler, kolun ve elin yatay olmasına izin verecek şekilde 
klavyenin üstüyle aynı hizada olmalıdır.  

Koltuk yüksekliği, kalçadan 90º açıyı korurken, ayakların düz olarak 
durmasına izin vermelidir. Eğer ayarlamadan sonra, kalçalarınızın 
alt kısımları baskı altında kalıyorsa, bir ayak dayama yerine 
gereksiniminiz olabilir. Koltuk arkalığını, belinizin alt kısmını 
destekleyecek şekilde ayarlayın. Gereksinimlerinize bağlı olarak kol 
dayama yeri ya size gerçekten de yardımcı olur veya bir engel 
teşkil edebilir. 

Uygun bir ayarlanabilir monitör kolu, ekranın yüksekliğiyle eğimini 
değiştirmenize ve göz için tavsiye edilen ekran mesafesini (22-26” 
veya 50-70cm) korumanıza izin verecektir. Ekranının bundan daha 
yakın olması göz yorgunluğuna neden olacaktır. Doğru eğim 
verilmesi, parıldamanın önlenmesine yardımcı olacaktır. Monitör 
kontrastını uygun olacak şekilde ayarlayın. 
 
Mümkünse, uzanarak ve kıvrılarak hareket etmekten sakınmak için 
masanızın üzerindeki nesnelerin yerlerini düzenleyin. Klavye ile 
aranızda hiçbir şey olmamalıdır. Eğer yazarken yazılı belgelere 
bakıyorsanız, kâğıt askısı kullanın. Kâğıt askısı, monitörünüzle aynı 
yükseklik ve mesafede olmalıdır. 
 
Fareniz, ideal olarak klavyeye ve çalışma yerinin yazmakta 
kullanmadığınız eliniz tarafına yakın durmalıdır. 
Yeterli sayıda mola verdiğinizden emin olun, ”aynı pozisyonda uzun 
süre oturmayın. 

Servis ve Bakım Bilgisi Sık Karşılaşılan 
 

Sorunlar 

1. Klavyenizi ilk kez kullandığınızda, bilgisayarın AC güç kaynağına 
takılı olduğundan emin olun. 

2. Klavyenizin PC ’ye/Dizüstü Bilgisayara güvenli bir şekilde takılı 
olduğundan, çalıştırıldığından ve güç göstergesi ışığının 
yandığından emin olun. Numara Kilidi tuşuna basıldığında 
Numara Kilidi ışığının yandığını kontrol edin. Bu, klavye ile 
bilgisayar arasında iletişimin olduğunu teyit eder. 

3. Diğer USB cihazlarının bağlantılarını kesin ve bilgisayarınızı 
yeniden başlatın. 

Arızaların bildirilmesi 

Eğer bir arızayı halledemezseniz, lütfen BT destek personelinizle 
iletişime geçin, onlar da tedarikçileriyle iletişime geçeceklerdir. 

Maltron klavye Garantisi 

Yardım için lütfen teknik kılavuzuna bakın. 


