
BakkerElkhuizen  
UltraBoard 955 Numeric Keypad

Gebruiksaanwijzing

Ook verkrijgbaar

UltraBoard 950 Compact Keyboard

• Ruimtebesparend ontwerp;

• Twee USB-poorten;

•  Toetsen met schaarmechanisme en een vingervriendelijk 

oppervlakte voor een goed comfort en vermindering van 

vermoeidheid tijdens het typen; 

• Extra dun en in hoogte instelbaar voor het gewenste comfort;

• 4 sneltoetsen, Home, Mail, PrtScr en NumLock om snel te 

kunnen werken;

• Geïntegreerde multimedia toetsen.
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Gebruiksaanwijzing 
UltraBoard 955

Aan de slag

1.  Sluit het numeriek toetsenbord aan op een van de USB-poorten 
van jouw computer of toetsenbord.
2.  Het apparaat is plug and play. Je sluit hem aan en kunt het 
UltraBoard 955 Numeric gelijk gebruiken. Er brandt een groen 
lichtje rechtsboven.
3.  Als het lichtje uit is, dan druk je op de Numlock en Fn toets en 

dan kun je hem weer gebruiken.
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1.  Sneltoetsen: Mail, printscreen, ScrollLock en PauseBreak
2.  NumLock:  

-  Als je op de Numlock en Fn toets drukt, kun je de toetsen met 
de blauwe teksten en symbolen gebruiken.

 -  Als het controlelampje rechtsboven naast het logo niet brandt, 
staat hij in slaapstand. Door op NumLock en Fn (linksonder op 
het UltraBoard 950) te drukken, kun je het numerieke toetsen-
bord weer gebruiken.

3.  Als het lichtje uit is, dan druk je op de Numlock en Fn toets en 
dan kun je hem weer gebruiken.

Het nummerieke toetsenbord in 
het kort

Bedankt voor de aanschaf van het UltraBoard 955 Numeric. Dit 
numerieke deel is een aanvulling op het UltraBoard 950. 
 
Belangrijke eigenschappen van het numeriek toetsenbord:
• Perfecte aanvulling voor het UltraBoard 950;
• Modern en strak design;
• Eenvoudig in gebruik;
•  Toetsen met schaarmechanisme en een vingervriendelijk opper-

vlakte voor een goed comfort en vermindering van vermoeidheid 
tijdens het typen;

Om de levensduur van het UltraBoard 955 te verlengen raden wij 

je aan om het bijgeleverde hoesje te gebruiken wanneer je jouw 

UltraBoard 955 opbergt.


