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1. Úvod
Zár�í�zení� KBEMU slouz� í� jáko emuláce stándárdní� klá�vesnice pro pr�ipojení� USB rozhrání�m.

2. Popis a ovládání emulátoru
Emulá� tor obsáhuje 4 vstupy, jejichz�  funkce je zá�káznicky konfigurovátelná� . Umoz�n� uje stisk libovolne�ho

tlác�í�tká  ná  klá�vesnici  nebo  i  odeslá�ní�  stisku  ne�koliká  libovolny�ch  klá�ves.  Aktiváce  pr�í�slus�ne�ho
vstupu/tlác�í�tká je vyvolá�ná spojení�m vstupu se zemní�m nápe�ťovy�m potenciá� lem GND. Svorká GND je vz�dy
vedle svorky vstupu.  

Emulá� tor je nápá� jen pr�í�mo z portu USB, ke ktere�mu se pr�ipojuje kábelem s konektorem mini-USB.

Instáláce  ovládác�u=  pro  emulá� tor  je  v  syste�mech  s  OS  Windows  provedená  áutomáticky  pr�i  první�m
pr�ipojení�  k  PC.  Sprá�vne�  náinstálováne�  zár�í�zení�  je  pák  vypsá�no  ve  sprá�vci  zár�í�zení�  v  kárte�  Zařízení
standardu HID.

Funkci zár�í�zení�  signálizuje oránz�ová�  LED diodá s popiskem „Stát“ která�  v pr�í�páde� ,  z�e není�  áktivová�n
z�á�dny�  ze vstupu=  problikne jednou zá ccá 2 s. V opác�ne�m pr�í�páde�  dojde po dobu áktiváce libovolne�ho vstupu
k trvále�mu rozsví�cení� te� to diody.

Tabulka 1: Charakteristika emulátoru KBEMU

Poc�et vstupu= 4

Poc�et zemní�ch svorek GND 4

Nápá� jení� 5 V z portu USB 

Emulováne�  klá�vesy Nástáveny dle pr�á�ní� zá�kázní�ká
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Obr. 2.1: Emulátor USB klávesnice KBEMU 
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