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Ръководство за потребителя за  

безжична клавиатура и мишка Dell Pro KM5221W 
 

 

I. Включено в доставката: 

1. Клавиатура 

2. Мишка с USB приемник 

3. Батерии тип ААА (за клавиатурата) 

4. Батерия тип АА (за мишката) 

5. Документация 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Бележка: Документацията, която идва комплект с вашата мишка и клавиатура може да е различна според 

района/държавата, в която се намирате. 

 

II. Представяне на устройствата:  

 

Безжична клавиатура: 

 

1. Бутон за включване/изключване 

2. Светлинен индикатор за статус на батерия 

3. Крачета на клавиатура 

4. Капак на отделението за батерии 

 

Бележка: Отворете капака на отделението за батерии за 

достъп до регулаторния етикет. 

 

 

Безжична мишка: 

1. Ляв бутон 

2. Скролер 

3. Десен бутон 

4. Светлинен индикатор за статус на 

батерия 

5. Оптичен сензор 

6. Бутон за включване/изключване 

 

Бележка: Отворете капака на мишката за 

достъп до регулаторния й етикет. 
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Изглед отгоре: 

 

Изглед отдолу: 

 

Местоположение на етикет 

Изглед отгоре: Изглед отдолу: 

 

 

Местоположение на етикет 
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III. Dell Peripheral Manager: 

Този софтуер ви позволява да извършвате следното: 

▪ Да виждате информацията за устройството като фърмуерната версия и статус на батерията чрез Info Tab-

a.  

▪ Да обновявате най-новите фърмуерни ъпдейти на вашите устройства.  

 

За повече информация, моля вижте Dell Peripheral Manager User’s Guide в продуктовата страница на 

https://www.dell.com/support. 

 

IV. Настройка: 

На клавиатура: 

1. Използвайте върха на пръста си, за да отворите капака на отделението за батерии. 

2. Поставете ААА батериите в отделението за батерии като внимавате за правилния им поляритет. След 

това поставете капака на отделението за батерии. 

3. Плъзнете бутона за Вкл./Изкл. надясно, за да включите клавиатурата.  

 

 

На мишка: 

1. Използвайте върха на пръста си, за да отворите капака на отделението за батерия отстрани на мишката. 

2. Извадете USB приемника от отделението му в мишката. 

3. Поставете АА батерията в отделението за батерия. 

4. Поставете капака върху мишката. 

5. Плъзнете бутона за Вкл./Изкл. надолу, за да включите мишката. 

 

 

 

V. Сдвояване на безжичната клавиатура и мишка: 

Клавиатурата и мишката могат да бъдат сдвоени с устройства чрез употребата на USB приемник. Може да 

сдвоите и да сменяте между лаптопи, настолни компютри и други съвместими мобилни устройства. 

 

1. Премахнете етикета от USB приемника. 

2. Поставете USB приемника в USB порт на компютъра ви. 

3. Плъзнете бутона за Вкл./Изкл. надясно, за да включите клавиатурата. След това плъзнете бутона за 

Вкл./Изкл. надолу, за да включите мишката. 

 

 

1. 2. 3. 

1. 2. 3. 4. 5. 



3 
 

 

 

 

 

 

 

Клавиатурата и мишката са сдвоени с вашето USB устройство. 

 
 

VI. Регулаторна информация: 

Информацията в това ръководство, включително всички инструкции, предупреждения и регулаторни 

одобрения и сертификати, е предоставена от доставчика и не е била независимо проверена или тествана от 

Dell. Dell не носи отговорност за щети, причинени в резултат на следване или неспазване на тези инструкции. 

Всички твърдения или претенции относно свойствата, функциите и скоростите, посочени в този документ, са 

дело на доставчика, не на Dell. Всички въпроси или коментари, свързани с тези твърдения или претенции, 

трябва да бъдат насочени към доставчика. 

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. 

Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за 

безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни 

нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.  

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно 

оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда. 

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в 

пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.  Кодовете по-долу са отпечатани 

на батерии, съдържащи вредни вещества: 

Pb = Батерията съдържа олово /Cd = Батерията съдържа кадмий /Hg = Батерията съдържа живак 

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъдат намерени на: 

www.polycomp.bg.  

1. 2.       Лаптоп 3. Настолен компютър 

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303707996?a=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%20580-AJRX.html&pas=1619186041549

