
 

Smart Wireless Keyboard 

 

Кратко ръководство за употреба 
 

Тази безжична QWERTY клавиатура и мишка ви дава възможност да 

управлявате всяко устройство, което поддържа 2.4 GHz връзка през USB 

интерфейс. Подходяща е най-вече за Смарт телевизори, ТВ Аndroid стикове, 

Full HD Android медия плеъри и всички електронни устройства без вградена 

мишка и клавиатура. Поддържа всички налични функции на стандартна 

клавиатура, а управлението на мишката се осъществява посредством touchpad 

технология. Вграден лазер за презентации и подсветка на бутоните са 

допълнителни удобни функции за потребителя. 

 

В комплекта: 

- безжична QWERTY клавиатура; 

- безжичен получател на сигнал (свързва се в USB порта на устройството, което 

ще се управлява); 

- захранващ кабел (чрез него се зарежда батерията на клавиатурата); 

- кратко ръководство за употреба и гаранционна карта. 

 

Системни изисквания: 

Всички устройства с наличен USB порт и следните операционни системи: 

- Windows 2000/XP/Vista/Win CE/Windows 7/Windows 8; 

- Linux (Debian – 3.1, Redhat - 9.0, Ubuntu - 8.10, Fedora - 7.0); 

- Android OS (С наличен USB порт). 



Спецификации: 

- Размери: 151*59*12.5 мм           - Тегло: 100 гр.                       

- Батерия: Li-ion                            - В режим на готовност: 500-700 часа 

- Оптимална работна температура: от -10 до +50 градуса 

 

Свързване и режими на работа: 

- В горната задна част на клавиатурата се намира отделение, в което се намира 

безжичния получател на сигнал (USB Wireless Receiver). Свържете го към USB 

порта на устройството, което искате да управлявате. 

- Включете клавиатурата от страничния бутон ON/OFF и изчакайте връзката да 

се осъществи. 

Забележка: За зареждане на батерията използвайте включения в комплекта 

кабел. Към клавиатурата се свързва в Mini USB порта, а към компютъра се 

свързва в USB порта. Когато батерията е разредена, в горния ляв ъгъл на 

клавиатурата светва LED индикатора срещу иконката за батерия. Зареждането 

отнема около 1 час и варира в зависимост от това колко е била изтощена 

батерията и дали се използва клавиатурата по време на зареждане. След като 

LED индикатора изгасне, това означава, че батерията е напълно заредена. 

- За запазване ресурса на батерията когато клавиатурата не се използва 

повече от 3 мин., тя автоматично се изключва. Натискайки произволен бутон тя 

се въвежда отново в режим на работа. 

- След употреба изключете клавиатурата от бутона ON/OFF и върнете 

безжичния получател на сигнал обратно в отделението в горната задна част на 

клавиатурата. 

- За да използвате вградения лазер, клавиатурата трябва да е включена и да 

натиснете продължително страничния бутон. Когато пуснете бутона, лазера 

спира. 

 

Грижа и поддръжка: 

Батерия: 

- Не се опитвайте да разглобявате клавиатурата и да сменяте батерията. Това 

ще доведе до отпадане на гаранцията.  

- Времето за зареждане зависи от типа и капацитета на батерията, също така и 

от това дали се зарежда от компютър или използвате адаптор за ел. мрежа. 

След пълно зареждане ако не използвате клавиатурата за дълъг период от 

време, то батерията ще се разреди с времето. Не излагайте устройството в 



екстремно гореща или студена среда като заключен автомобил през лятото или 

зимата. Това ще съкрати живота на батерията. 

Клавиатура: 

- Пазете клавиатурата и аксесоарите й от малки деца. 

- Не натискайте трърде силно touch pad-а и не използвайте остри предмети за 

да не надраскате повърхността му. 

 

Информация за изхвърляне и рециклиране 

Този знак върху устройството означава, че трябва да се изхвърля 

само и единствено в специално обозначено за тази цел място за 

събиране и рециклиране на опасни отпадъци. Изхвърлянето на това 

устройство попада под регулирането на Директивата относно отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) на Европейския съюз. 

Също така не хвърляйте батерията в огън! 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

 

Честотата на предаване на това устройство е 2.4 GHz и е в съответствие с 

Европейска R&TTE Директива 1999/5/ЕС, ЕМC Директива 2004/108/ЕС и LVD 

Директива 2006/95/ЕС. 

 

Приложени стандарти при оценяване на съответствието: 

ЕN 300 328 V1.7.1 (2006-10); 

EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04); 

EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04); 

EN 60985-1: 2006+A11: 2009 


