
BakkerElkhuizen S-board 840 Compact Keyboard no hub
Gebruiksaanwijzing
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 6 Pause/Break
 7 Ctrl. + Pause/Break
 8 Fn + Page up
 9 Fn + Page down
10 Fn + Home
11 Fn + End

Gebruiksaanwijzing  
S-board 840 Compact Keyboard no hub

A Open
B Save
C Print
D Cut
E Copy
F Paste
G Play/Pause
H Stop 
I Mute
J Home
K My Favorite
L E-Mail

Een item openen
Een item opslaan
Een item printen
Geselecteerde tekst knippen
Geselecteerde tekst kopiëren
Geselecteerde tekst plakken
Afspelen in standaard mediaplayer
Stop afspelen
Mute afspelen
Ga naar Homepage Internet browser
Start mijn favorieten in internet browser
Maak nieuwe e-mail

1 Fn + F11/NumLock
2 Fn + J; Fn + K; Fn + L
3 Fn + F12/ScrLock
4 PrtSc/SysRq
5 Shift + PrtSc/SysRq

Aanzetten van NumLock
1; 2; 3 enz.
ScrollLock aanzetten
Schermafdruk
System Request,  
terminal mode aanzetten

Pause
Break
Pagina naar boven: één scherm naar boven gaan
Pagina naar beneden: één scherm naar beneden gaan
Home: naar begin van de regel gaan
End: naar eind van de regel gaan
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Om de levensduur van het S-Board 840 te verlengen raden wij je aan om het bijgeleverde hoesje te gebruiken wanneer je jouw S-Board 840 opbergt. 
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Voordelen

Door het gebruik van het compacte toetsenbord  
-board 840 verklein je de reikafstand tot de muis, 
waardoor een betere werkhouding ontstaat. De muis 
is recht voor de rechterschouder gepositioneerd. Dit 
zorgt voor een betere houding van de rechterarm en 
schouder tijdens het gebruik van de muis. 

Toetsgevoel

De toetsen van het S-Board 840 kennen een lichte 
toetsaanslag. Dit komt door het toepassen van een 
schaarmechanisme in plaats van een traditioneel 
membraan. Hierdoor krijg je een zeer fijne tactiele 
feedback.

Lichte toetskleur

De donkere letters op de lichte achtergrond
van het toetsenbord vergemakkelijken het
lezen en zorgen daarnaast voor een hogere
productiviteit.



BakkerElkhuizen

Taalstraat 151

5261 BC Vught

Nederland

tel. 036 546 7265

email. info@bakkerelkhuizen.nl

Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn

gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke

fabrikanten. Alle specificaties zijn onder voorbehoud

van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze elektronische producten kunnen ingeleverd worden 

bij een Wecycle- inleverpunt.


