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Ръководство на потребителя за  

клавиатура Microsoft Surface Pro X Pro 8 

 
I. Представяне и преглед на продукта: 

Surface Pro X е висококачествена клавиатура, която е специално проектирана за работа със Surface 

Pro X. Тази клавиатурата ви помага да повишите продуктивността си, благодарение на 

ергономичната си форма и удобните си клавиши. Освен това тя ви позволява да съхранявате и 

зареждате своята Slim Pen писалка. Тази клавиатура разполага с голям стъклен тракпад и има 

акценти от материала Алкантара.  

 

1. Тава за съхранение 

2. Писалка Surface Slim  

3. Клавиатура 

4. Тъчпад 

 

II. Настройка на клавиатура: 

Използвайте вашата клавиатура, за да заредите и за да „събудите“ вашата химикалка.  

Прикрепете горната част на клавиатурата, за да заредите или „събудите“ вашата химикалка. Може 

да направите това по следния начин: 

1. Прикрепете горната част на клавиатурата към долната част на вашия Surface Pro X. 

2. Поставете вашата писалка в тавата за съхранение. Изчакайте един момент или позволете на 

писалката да се зареди изцяло. Когато сте готови трябва да премахнете писалката и да 

започнете да пишете върху вашия Surface.  

 

Когато LED индикаторът на вашата писалка Slim започне да свети в кехлибарен цвят, моля 

поставете го в тавата за съхранение, за да я заредите. За повече информация за LED индикаторите 

и тяхното значение, моля отидете на Surface Slim Pen. 

III. Свържете вашата Slim писалка към вашата клавиатура: 

Има два начина, за да свържете вашата Slim Pen писалка автоматично към Surface Pro X. Може да 

направите това по следния начин: 

▪ Поставете вашата писалка в тавата за съхранение на клавиатурата, след което премахнете 

писалката. 

▪ Използвайте Swift Connect, за да свържете писалката Slim. За да направите това просто трябва 

да започнете да пишете по екрана с вашата писалка. На екрана ще се появи екран за настройка 

и ще ви бъде помогнато да настроите вашата писалка.  

Освен това може да настроите вашето устройство като използвате Bluetooth. Може да направите 

това по следния начин: 

1. Изберете Start  > Settings  > Devices  > Add Bluetooth or other device  > Bluetooth. 

2. Натиснете и задръжте горния бутон на писалката за 5-6 секунди, докато един от LED 

индикаторите не започне да мига в бяло, за да включите режима за сдвояване чрез Bluetooth. 

3. Изберете писалката Surface Slim, за да я сдвоите. 

 

IV. Информация за безопасна употреба: 

▪ Прочетете това упътване внимателно и следвайте тези инструкции за употреба. Моля, 

запазете тези инструкции за бъдеща употреба. За подробни инструкции за употреба, моля 

вижте www.microsoft.com/hardware. 

https://support.microsoft.com/en-us/surface/use-surface-slim-pen-645c2468-35ba-c924-09d0-ddaef63551d8
http://www.microsoft.com/hardware
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▪ Устройството съдържа малки части, които може да представляват опасност от задушаване и 

поглъщане от деца под 3 годишна възраст. Моля, дръжте малките деца далеч от това 

устройство. 

▪ Не разглобявайте или поправяйте това устройство. В противен случай съществува риск да се 

нараните, а гаранцията на устройството ще се анулира.  

▪ Не използвайте това устройство в близост до източници на топлина. 

▪ Използвайте само уточнени от Microsoft аксесоари и допълнителни приставки. 

▪ Почиствайте клавиатурата със суха кърпа. 

▪ 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. 

▪ Фоточувствителност: Възможно е някои хора да получат припадък, когато са изложени на 

мигащи светлини или модели в движещи се изображения или видеоигри. Дори хора без 

анамнеза за припадъци или епилепсия може да имат недиагностицирано състояние, което 

може да причини „фоточувствителни припадъци“ при гледане на движещи се изображения 

или видеоигри. Тези припадъци може да имат различни симптоми, включително замайване, 

променено зрение, потрепвания на окото или лицето, резки движения или треперене на 

ръцете или краката, дезориентация, объркване или моментна загуба на съзнание. 

Припадъците може също да причинят загуба на съзнание или конвулсии, които да доведат до 

нараняване от падане или удар в близкостоящи предмети. Незабавно преустановете играта и 

се консултирайте с лекар, ако получите който и да е от тези симптоми. Родителите трябва да 

наглеждат или да попитат децата си за горните симптоми – децата и тийнейджърите е по-

вероятно да получат тези припадъци, отколкото възрастните.  

▪ Ако вие или някой от вашите близки има анамнеза за припадъци или епилепсия, 

консултирайте се с лекар, преди да играете. 

▪ Рискът от фоточувствителни припадъци може да бъде намален, като се вземат следните 

предпазни мерки: 

− Седнете по-далеч от видеоекрана. 

− Използвайте по-малък видеоекран. 

− Играйте в добре осветена стая. 

− Не играйте, когато сте сънливи или уморени. 

 

V. 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. 
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Microsoft Corporation декларира, че този продукт отговаря на всички приложими към него 

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. © 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. 

 

Фирма: Microsoft Ireland Operations Limited 

Адрес: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521 

Държава: Ирландия Телефонен номер: +353 1 295 3826 Факс: +353 1 706 4110 

 

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

www.polycomp.bg  

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303514690?a=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20QJW-00007.html&pas=1672730732254

