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Ръководство на потребителя за Microsoft Surface Type Cover 

I. Представяне на устройството: 

Surface Type Cover е тънка клавиатура със защитен калъф, която има движещи се клавиши. Тази 

клавиатура ви осигурява бързината и производителността на класическата клавиатура и ви 

помага да превърнете своя таблет в лаптоп. 

Surface Type Cover се щраква на място чрез магнит и ви осигурява защита на сензорния екран на 

вашия Surface. Всички Surface Type Covers имат стандартно оформление на клавиатурата, 

клавишни комбинации и тъчпад с два бутона, който поддържа жестове с докосване. 

II. Работа с клавиатурата и калъфа: 

Свързване на клавиатурата: 

Surface Type Cover се прикрепя към вашия таблет Surface чрез магнитна връзка. Доближете 

клавиатурата и таблета докато не се подравнят и не чуете щракване, което показва че 

клавиатурата е поставена правилно. Когато клавиатурата е поставена правилно тя няма да се 

освободи, освен ако не я дръпнете сами. 

 

Бележка: 

При някои клавиатури можете да нагънете задния ръб нагоре към 

вашия таблет. Това ви осигурява допълнителна стабилност, когато 

работите с таблета в скута си. 

 

Сгъване на Surface Type Cover: 

Може да сгънете калъфа зад екрана си, за да използвате вашия Surface като 

таблет. Когато калъфа е сгънат вашият таблет няма да долови натискането на 

който и да е клавиш на клавиатурата. 

За да въведете текст, когато калъфът е сгънат трябва да натиснете екрана, където 

може да пишете и ще се появи сензорната клавиатура.  

 

Затваряне на калъфа: 

Калъфът предпазва екрана на таблета ви, когато не го използвате. Екранът се изключва 

автоматично, когато затворите калъфа. Когато го отворите трябва да натиснете бутона за 

захранване, за да „събудите“ вашия Surface. 

Бележка:  

Калъфът ще изключи екрана на вашия Surface, само ако екранът и калъфът са един размер. Ако са 

различни размери трябва да натиснете бутона за Захранване на вашия Surface, когато затворите 

калъфа, за да спестите енергия. 

 

Работа с клавиатурата: 

Специални клавиши и функционални клавиши: 

Surface Type Cover има специални клавиши, които ви помагат да изпълнявате често използвани от 

вас команди като търсене, пускане на видео и аудио и т.н. Клавишите на вашата клавиатура 

варират според специфичния модел Surface Type Cover, който сте закупили. 

 

Клавишите на горния ред на клавиатурата имат двойна функция и като функционални клавиши, 

когато задържите Fn клавиша докато натискате клавиш от горния ред. Fn клавишите също 

работят и в комбинация с другите клавиши за изпълнение на определени команди.  

 

Специални клавишни комбинации, които използват функционалните клавиши: 

Икона на клавиша Функция 

 

 

 
Увеличаване/ намаляване на подсветката на клавиатурата. 
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Включване/Изключване на заглушаването на аудиото. 

 

 
 

 
 
Намаляване на звука. 

 

 
 

 
Увеличаване на звука. 

 

 
 

 
 
Пускане или паузиране на аудио или видео. 
 

 

 
 

 
Намаляване на яркостта на екрана. 

 

 
 

Увеличаване на яркостта на екрана. 

 

 
 

 
Отворете Търсене или Cortana. 

 

 
 

 
 
Отваряне на панела за Споделяне (Share panel) 

 

 
 

 
Отваряне на Стартово меню (Start menu) 

 

 
 

 
 
Отваряне на контекстно меню (Contextual menu) 

Fn+Del Увеличаване на яркостта на екрана. 

Бутон за връщане назад  Намаляване на яркостта на екрана. 

Fn+Интервал Поставя скрийншот на целия екран или екрани в клипборда на 
Windows. 

Fn+Alt+Интервал Поставя скрийншот на активния екран или екрани в клипборда 
на Windows. 

Функционални клавиши Тези клавиши се използват за изпълнение на определени задачи. 
Клавишите са от F1, F2, F3… до F12. Функциите на тези клавиши 
зависят от даденото приложение. 

Fn Включва функционалните клавиши. Ще видите светлинен 
индикатор, когато сте включили функционалните клавиши.  
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Употреба на четеца на пръстови отпечатъци: 

Моделът Surface Pro Type Cover включва четец на пръстови отпечатъци, който ви позволява да се 

вписвате във вашето устройство чрез Windows Hello.  

 

III. 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. 

 

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 

 

Директива за изхвърляне на батерии: 
Този символ указва, че батериите и акумулаторите, използвани в този продукт (ако има 
такива), трябва да бъдат изхвърлени отделно от битовите отпадъци в съответствие с 
Директивата и местните разпоредби. 

 

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

www.polycomp.bg  

 

 

https://polycomp.bg/poly/MICROSOFT/0006303001668/0006303001672/vendor?a=Microsoft%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%80%D0%B8%20Accessories.html#&vc=1&cb=103&wb=1&sk=00000000
https://polycomp.bg/poly/MICROSOFT/0006303001668/0006303001672/vendor?a=Microsoft%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%80%D0%B8%20Accessories.html#&vc=1&cb=103&wb=1&sk=00000000

