
Свойства продукции:
 Применяется для ввода инфор-
мации в планшет с ОС Android, а 
также для сохранения устройств 
от механических повреждений, 
попадания инородных веществ 
и предметов.

Эксплуатация:
1. Установите и закрепите план-

шет с помощью специальных 
скоб фиксации, размещенных 
на внутренней стороне чехла.

2. Подключите клавиатуру к 
планшету с помощью встро-
енного USB кабеля.

3. Для начала работы с клавиату-
рой настройте доступный спи-
сок языков ввода. Для этого 
откройте на планшете меню  
«Настройки», выберите раз-
дел «Язык и ввод», выберите 
физическую клавиатуру (USB 
Keyboard), далее «Настро-
ить раскладки клавиатуры», 
в открывшемся списке 
выберите желаемые языковые 
раскладки клавиатуры. 
Для переключения между 
выбранными языками исполь-
зуйте комбинацию клавиш 
CTRL + пробел.

4. Клавиатура готова к использо-
ванию. Для удобства исполь-
зуйте откидную ножку на 
обратной стороне чехла.

ВНИМАНИЕ! Учитывая, что 
чехол имеет ограниченное 
количество точек фиксации 
планшета, рекомендуется поль-
зоваться чехлом с планшетом 
только в горизонтальном поло-
жении. Существует вероятность 
выскальзывания планшета.

Условия эффективного и без-
опасного использования  и 
хранения продукции:
Используйте продукцию только 
по прямому назначению;
Не храните и не пользуйтесь 
продукцией во влажной среде;
Не используйте спирт, раство-
рители или бензин для очистки 
поверхности;
Не пытайтесь ремонтировать 
или изменять устройство или 
детали самостоятельно. Для 
проведения ремонта всегда об-
ращайтесь к специалистам;
Не выбрасывайте в пункты 
сбора и переработки бытовых 
отходов, не сжигайте.

Властивості продукції:
 Застосовується для вводу 
інформації  в планшет з ОС 
Android, а також для збереження 
пристроїв від механічних  по-
шкоджень, потрапляння чужо-
рідних речовин та предметів.

Експлуатація:
1.Встановіть та закріпіть план-

шет за допомогою спеціаль-
них скоб фіксації, розташо-
ваних на внутрішній стороні 
чохла.

2. Під’єднайте клавіатуру до 
планшета за допомогою вбу-
дованого USB кабелю.

3. Для початку роботи з клавіа-
турою налаштуйте доступний 
список мов введення. Для 
цього відкрийте на план-
шеті меню «Налаштування», 
оберіть розділ «Мова та 
введення», оберіть фізичну 
клавіатуру (USB Keyboard), 
далі «Налаштувати розкладки 
клавіатури», у відкритому 
списку оберіть бажані мовні 
розкладки клавіатури. Для 
перемикання між обраними 
мовами, використовуйте ком-
бінацію клавіш CTRL + пробіл.

4. Клавіатура готова до викорис-
тання. Для зручності корис-
туйтеся відкидною ніжкою на 
зворотній стороні чохла.

УВАГА! Враховуючи те, що чо-
хол має обмежену кількість то-
чок фіксації планшета, рекомен-
дується користуватися чохлом з 
планшетом лише у горизонталь-
ному положенні. Є ймовірність 
вислизання планшета.

Умови ефективного та безпеч-
ного використання та збері-
гання продукції:
Використовуйте продукцію тіль-
ки за прямим призначенням;
Не зберігайте і не користуйтеся 
продукцією у вологому серед-
овищі;
Не використовуйте спирт, 
розчинники або бензин для 
очищення поверхні;
Не намагайтеся ремонтувати чи 
змінювати пристрій або деталі 
самотужки. Для проведення 
ремонту завжди звертайтеся до 
спеціалістів;
Не викидайте в пункти збору та 
переробки побутових відходів, 
не спалюйте.
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