
 

3 в 1 Лазерна клавиатура + допълнителна 

батерия 5200 mAh + Bluetooth Speaker 

 

Кратка инструкция за употреба 

 

Кратко представяне 

Лазерна клавиатура, която можете да свързвате към Bluetooth устройства, или 

устройства с USB порт, без необходимост от инсталиране на допълнителни 

драйвъри. Снабдена е с вграден високоговорител и батерия, с капацитет 5200 

mAh. 

Изглед на продукта 

 

Свързване, чрез Bluetooth 

Съвместимост: Всички Microsoft OS, IOS 4/5/6+, Android след версия 3.1 и Mac 

OS след версия X. 

Клавиатурата може да бъде свързана само към едно Bluetooth устройство. 

След изключване, клавиатурата ще съхрани данните на устройството и при 

следващо включвана няма да е необходимо да сдвоявате устройствата отново. 

Ако желаете да свържете клавиатурата към друго устройство, е необходимо да 

изтриете предходната връзка, следвайки описаната по-долу процедура. 



 

Използвайки лазерната клавиатура, натиснете и задръжте “FN+B”. Ще чуете 

сигнал “Beep”, който показва, че клавиатурата е готова за свързване. 

Изключете клавиатурата и я включете отново. По този начин изтривате 

съществуващата до момента връзка и клавиатурата е готова да бъде сдвоена с 

ново устройство. Bluetooth LED индикаторът ще премигва, индикирайки 

готовност за свързване. 

За да осъществите връзка, потърсете клавиатурата в Bluetooth менюто на 

Вашето устройство. 

Свързване, чрез USB кабел 

С включения в комплекта USB кабел, можете да свържете клавиатурата към 

всеки компютър с USB порт. Не е необходимо инсталиране на допълнителни 

драйвъри. След като свържете клавиатурата към Вашия компютър, вградената 

батерия ще започне да се зарежда и индикаторът за заряд ще светне. 

Увеличаване / Намаляване на яркостта на клавиатурата 

За да увеличите яркостта на клавиатурата, натиснете и задръжте бутони FN и 

стрелка нагоре. 

За да намалите яркостта на клавиатурата, натиснете и задръжте бутони FN и 

стрелка надолу. 

Използване на устройството като Bluetooth Speaker 

Можете да изключите лазерната клавиатура и да използвате устройството като 

безжичен високоговорител. За целта натиснете и задръжте бутони FN и O 

Включване / Изключване на звука на клавиатурата 

За да активирате или спрете звука, който се чува при всяко натискане на 

клавиш от клавиатурата, натиснете и задръжте бутони FN и P 

Активиране на гласово оповестяване за всеки натиснат бутон 

Клавиатурата може да възпроизвежда гласово съобщение за всеки натиснат 

бутон. 

За да включите / изключите тази функция, натиснете и задръжте бутони FN и K. 

 

 



 

Клавишни комбинации 

FN+B – Изтривате съществуваща Bluetooth връзка 

FN+ - Активиране / Спиране на функция мишка 

FN+ или  - Увеличаване / Намаляване на яркостта на клавиатурата 

FN+ или - Намаляване / Увеличаване на силата на звука 

FN+K – Гласово оповестяване на всеки натиснат бутон 

FN+O – Изключване на клавиатурата, когато възпроизвеждате музика през 

Bluetooth 

FN+P -  Изключване на звука на клавиатурата 

 

Отчитане на заряда на вградената батерия 

Натиснете еднократно многофункционалния бутон. Индикаторът за нивото на 

заряд ще светне показвайки приблизителния оставащ заряд във вградената 

батерия (0-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%). Ако LED индикаторът не свети, 

вградената батерия е напълно разредена. 

Зареждане на дигитални устройства от вградената батерия 

Преди да пристъпите към зареждане, моля, уверете се, че входящото 

напрежение на Вашето дигитално устройство е DC-5V. 

Използвайте USB изхода, разположен на гърба на устройството, за да включите 

Вашето устройство да се зарежда.  

Изходящият ток през USB изхода е 2.1A. 

Зареждане на вградената батерия 

За да заредите вградената батерия, използвайте Micro USB входа на 

устройството. Можете да заредите клавиатурата, като я свържете към USB 

порт на компютър или към DC-5V адаптор. 

По време на зареждане LED индикаторът за заряд на батерията ще нараства. 

Когато батерията е напълно заредена, LED индикаторът ще изгасне. 

Спецификации 

Източник на светлина Червен лазерен диод 

Тип клавиатура QWERTY 

Размери на клавиатурата 240x100 мм 

Позиция на клавиатурата 
Приблизително 100 мм, отдалечена 

от долната част на устройството 



Подходяща повърхност за 

прожекция 
Равни неотразяващи повърхности 

Скорост на писане 350 думи/мин. 

Работна среда 
-10~40°C, 90%RH 

Условия на съхранение -20~40°C, ~90%RH 

USB портове USB 1.1 и USB 2.0 

Bluetooth модул V2.0(Class 2), HID Profile Ver 1.0 

Честотен обхват 2402 – 2480 MHz 

Канали 79 

Модулация GFSK 

Капацитет на вградената батерия 5200 mAh 

Входящ ток DC-5V, 1A 

Изходящ ток DC-5V, 2.1A (MAX) 

Размери 36 x 64 x 98 мм 

Тегло 
180 гр. 

Декларация за съответствие 

Производител:      Дигитален Свят ООД 

Адрес:                    гр. София, ул. Тинтява 15-17 

Тел.                       02 9629435 

декларираме на собствена отговорност, че продукт: 

3 в 1 Лазерна клавиатура + допълнителна батерия 5200 mAh + Bluetooth Speaker BK50 

е в съответствие със следните стандарти: 

 

Тестването на продукта е извършено в сертифицирана лаборатория от Shenzhen BCTC 
Technology Co., Ltd. с изброените стандарти. Установено е съответствие с EMC Директива 
2014/30/ЕC. Това дава възможност да се използват CE маркировка за доказване 

съответствието с посочената директива. 

 

 

..гр. София, 15.05.2017 г...                     /Цветков/............................... 

(място и дата на издаване)                                 (фамилия и подпис) 


