
1 
 

Кратко ръководство на потребителя 

Microsoft Surface Pro X Slim Pen 
 

I. Описание на продукта: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Първи стъпки: 
Вашата Slim Pen има презаредима батерия. Преди да я използвате трябва да я заредите за 1 

секунда, за да я стартирате: 

1. Свържете USB-C края на кабела към зарядното на Slim Pen. 

2. Свържете другия край на кабела към USB-A източник на захранване. 

3. Поставете писалката в зарядното. LED индикаторът ще светне в бяло, 

когато писалката е готова за употреба. 

 

Зареждане на писалката: 

Когато вашата Slim Pen трябва да бъде презаредена, LED индикаторът ще мига 

в червено. 

1. Използвайте захранващия кабел, за да свържете зарядното към USB-A 

източник на захранване. 

2. Поставете писалката в зарядното. LED индикаторът ще светне в бяло за 2 

секунди, за да покаже, че писалката е поставена правилно. 

 

Сдвояване: 

Сдвоете вашата Slim Pen, за да може да пускате приложения и да имате достъп до други 

функции чрез горния бутон.  

1. В Start менюто на Windows 10, изберете Settings > Devices > Bluetooth & other devices 

> Add Bluetooth or other device > Bluetooth. 

2. Натиснете и задръжте горния бутон върху вашата Slim Pen, докато LED индикаторът 

започне за мига в бяло, за да включите Bluetooth pairing mode (режим на Bluetooth 

сдвояване). 

3. Изберете Surface Slim Pen от списъка.  

 

Работа с горен бутон: 

Натиснете горния бутон веднъж, за да отворите приложението Microsoft Whiteboard.  

За да персонализирате “shortcuts” (преки пътища) на горния бутон, изберете Start > Settings > 

Devices > Pen & Windows Ink.  

За повече информация как да използвате вашата писалка, моля посетете aka.ms/PenTips. 

 

Захранващ кабел 

 

Порт за захранване 

 Зарядно на Slim Pen 

 Гума за изтриване и горен бутон 

 
LED индикатор 

 

Бутон за избиране 

 

Връх на писалката 
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III. Информация относно опазване на здравето и безопасността: 
▪ ВНИМАНИЕ: РИСК ОТ ЗАДУШАВАНЕ 

Това устройство съдържа малки части и представлява риск от задушаване/задавяне на деца 

под 3 годишна възраст. Дръжте малките части на това устройство и самото устройство далеч 

от деца. 

▪ ВНИМАНИЕ: ЧАСТИ ОТ ТОВА УСТРОЙСТВО СА МАГНИТНИ 

Части от това устройство са магнитни и могат да привличат метални елементи. За да намалите 

потенциалния риск от искри и произтичащи от това повреди върху вашата писалка, върху 

други предмети и/ или евентуални наранявания, проверете дали зоните на електрическа 

връзка не съдържат метални предмети, преди да свържете устройства или конектори за 

зареждане. За да намалите риска от магнитни смущения между вашата писалка и други 

устройства не поставяйте магнитно чувствителни устройства, кредитни карти или други 

магнитни устройства за съхранение на данни в близост до вашата писалка. Възможни са 

смущения в работата на медицински устройства или повреда на магнитно съхранени данни. 

▪ ВНИМАНИЕ: ЛИЧНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА 

Радиочестотните емисии и магнитните полета, излъчвани от тази писалка, може да повлият 

негативно върху работата на други електронни устройства и да доведат до неизправности в 

тяхната работа.  Въпреки че вашето устройство е проектирано, тествано и произведено в 

съответствие с разпоредбите, регулиращи радиочестотното излъчване в страни като САЩ, 

Канада, Европейския съюз и Япония, безжичните предаватели и електрическите вериги в 

устройството могат да причинят неволни смущения в работата на други електронни 

устройства. 

Хората, които имат поставен пейсмейкър трябва да следват следните предпазни мерки: 

− Американската кардиологична асоциация препоръчва да се спазва минимум 15 см 

дистанция между пейсмейкъра и други безжични устройства, за да се избегнат 

евентуални смущения в работата на пейсмейкъра. 

− Ако вашето мобилно устройство има калъф, винаги избирайте калъф, който не съдържа 

метални компоненти. 

− Не носете вашето устройство в джоб, който се намира върху гърдите ви. 

− Ако имате подозрения, че устройството оказва негативно влияние върху работата на 

вашия пейсмейкър, незабавно изключете даденото устройство. 

Ако използвате медицинско устройство, различно от пейсмейкър, консултирайте се с 

производителя на устройството или с вашия лекар за информация и инструкции относно 

употребата на други електронни устройства в близост до вашето медицинско устройство.  

 

IV. Регулаторна информация: 

Изхвърляне на отпадъци от батерии и електрическо и електронно оборудване:  

Този символ върху продукта, неговите батерии или опаковката му означава, че 

продуктът и батериите, които той съдържа, не трябва да се изхвърлят с битовите ви 

отпадъци. Вместо това вие носите отговорност да ги предадете на съответния 

събирателен пункт за рециклиране на батерии и електрическо и електронно 

оборудване.  

Авторско право 

Информацията и възгледите, изразени в настоящия документ, включително URL адресите и други 

препратки към уеб сайтове в интернет, може да се променят без предизвестие. Настоящият 

документ не ви предоставя никакви законни права на интелектуална собственост върху който и 

да е продукт на Microsoft. Имате право да копирате и използвате настоящия документ за свои 

вътрешни, справочни цели. © 2019 Microsoft Corporation. Surface и Windows 10 Pro са търговски 

марки на групата фирми на Microsoft. Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, 

Inc. Всички други търговски марки са собственост на съответните си собственици. 

 

Може да намерите допълнителна информация за продукта  и декларация за съответствие на 

www.polycomp.bg  

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303514697?a=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%20LLK-00006.html

