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Ръководство на потребителя за комплект клавиатура и мишка 

Microsoft Bluetooth Desktop for Business 

 
I. Информация за безопасна употреба: 

▪ Това ръководство съдържа основни инструкции, които трябва да бъдат следвани по време на 

инсталиране и употреба.  

▪ Преди да стартирате вашите устройства, това ръководство трябва да бъде прочетено 

внимателно. 

▪ Следвайте всички инструкции за безопасност и предупреждения, които виждате в това 

ръководство.  

▪ Ако дадете устройствата на друг или им ги продадете, моля предайте им и това ръководство 

за употреба.  

▪ Имайте предвид, че неправилната употреба на Microsoft продукти ще намали 

експлоатационния им живот значително. 

▪ Относно батериите: 

− Неправилната употреба на батериите може да доведе до протичане, прегряване или до 

експлозия. 

− Течността от протеклите батерии може да бъде корозивна и токсична. Контактът между 

течността от батериите и вашата кожа или очи може да доведе до изгаряния. 

− Поглъщането на батериите носи сериозен риск за вашето здраве. 

− Дръжте батериите далеч от деца. 

− Не излагайте батериите на високи температури и не ги хвърляйте в огън. 

− Не отваряйте, срязвайте или мачкайте батериите. 

− Премахнете батериите от устройството, ако са износени или ако планирате да приберете 

устройството и да не го използвате дълго време.   

− Винаги изваждайте старите и износените батерии от устройството. След това ги изхвърлете 

на обозначените от местните разпоредби пунктове за рециклиране. 

− Ако батерия протече, моля премахнете всички батерии и внимавайте течността от протеклата 

батерия да не попадне върху кожата или дрехите ви. Ако това се случи, незабавно измийте 

кожата си с вода и изперете дрехите си. Преди да поставите нови батерии, почистете 

отделението за батерии добре с влажна кърпа, според инструкциите за почистване на 

производителя. 

− Преди да се качите на самолет или да опаковате мишката в багажа си, моля извадете 

батериите от нея и я изключете (чрез бутона за включване и изключване в долната й част). 

Безжичните устройства могат да предават радиочестотна (RF) енергия, подобно на клетъчен 

телефон, когато са включени и в тях има поставени батерии.  

▪ Мускулно-скелетни смущения: Употребата на контролери, клавиатури, мишки или други 

електронни устройства са свързани с възможни сериозни наранявания. 

− Когато използвате компютър е възможно да изпитате дискомфорт в ръцете, рамената, врата и 

други части на тялото си. Ако обаче изпитате постоянна или повтаряща се болка, изтръпване, 

пулсиране, парене или скованост, моля потърсете помощ от квалифициран специалист 

незабавно. Подобни симптоми може да са свързани с перманентни проблеми и заболявания 

като синдром на карпалния тунел, тендонит, теносиновит и т.н. 

 

II. Описание на продукта: 

Този комплект компактна и удобна клавиатура и мишка имат модерен и ергономичен дизайн. Те 

работят безжично чрез стабилна и надеждна Bluetooth® връзка, която е изключително енергийно-

ефективна.  

Клавиатурата има тънък профил и издръжлив и модерен дизайн, които ви гарантират, че ще тя се 

впише с лекота във вашето работно пространство. Тя ви помага да бъдете по-продуктивни и да 

работите по-удобно и бързо. Тази безжична клавиатура от Microsoft Bluetooth® разполага с 

вградени клавиши за бърз достъп, включително бутони за Търсене, емотикони и Office. Тя ви 

гарантира лесен достъп до приложения, калкулатора, настройката на силата на звука и много 

други. 
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Мишката ви позволява да работите с лекота с множество документи и уебсайтове, благодарение 

на отличния си скролер бутон. Тя разполага с три ергономични бутона – ляв, десен и среден 

скролер бутон. Тази мишка има прецизен и бърз сензор, който ви позволява да бъдете 

продуктивни и точни, независимо от повърхността върху която работите.  

 

III. Технически спецификации: 

Клавиатура: Мишка: 
Интерфейс: Bluetooth Low Energy, съвместим 
4.х/5.0 

Интерфейс: Bluetooth Low Energy, съвместим 
4.х/5.0 

Безжична честота: 2.4 GHz честотен обхват Безжична честота: 2.4 GHz честотен обхват. 
Безжичен обхват: До 10 метра в отворени 
пространства; до 5 метра в стандартна офис 
среда. 

Безжичен обхват: До 10 метра в отворени 
пространства; до 5 метра в стандартна офис 
среда. 

Съвместимост: Microsoft Windows 11/10/8.1 
 Устройството трябва да поддържа Bluetooth 
4.0 или по-нова версия; 
IOS/MacOS и Android устройства са 
съвместими с ограничени функции.    

Съвместимост: Microsoft Windows 11/10/8.1 
 Устройството трябва да поддържа Bluetooth 
4.0 или по-нова версия; 
 

Батерия: 2 бр. ААА алкални батерии 
(включени в комплекта). 

Батерия: 1 бр. АА алкална батерия (включена 
в комплекта). 

Експлоатационен живот на батерии: До 3 
години. 

Експлоатационен живот на батерия: До 12 
месеца.  

 

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. Разделното събиране и рециклиране ще 

спомогнат за запазването на природните ресурси и за предотвратяване на потенциалните 

отрицателни последствия за човешкото здраве и околната среда, които може да възникнат 

вследствие на изхвърляне на неподходящи места, поради възможното наличие на опасни 

вещества в батериите и електрическото и електронното оборудване. За повече информация 

относно това къде да депозирате батериите и електрическите и електронните отпадъци, се 

свържете с вашата местна градска/общинска служба, с вашата служба за изхвърляне на 

битови отпадъци или с магазина, откъдето сте закупили този продукт. Свържете се с 

eRecycle@microsoft.com за допълнителна информация относно ОЕЕО и отпадъците от батерии. 

Продуктите, които могат да се презареждат, съдържат литиево-йонна батерия. 

 

С настоящия документ Microsoft Corporation декларира, че тези продукти са в съответствие с 

всички приложими европейски наредби и директиви. 

 

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.  Всички търговски марки, които са споменати в това ръководство са 

собственост на съответните си собственици. 

 

Може да намерите допълнителна информация за продуктите и декларации за съответствие на 

www.polycomp.bg  

 

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303706176?a=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%201AI-00030.html
https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303706176?a=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%201AI-00030.html

