
ETUI Z KLAWIATURĄ DO TABLETU 7 
MODEL: TB8A / TB8B / TB8C

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Eleganckie zapinane, skórzane etui z klawiaturą, na tablet o przekątnej ekranu do 7" doskonale ochroni twój sprzęt przed 
uszkodzeniami i zarysowaniami. Wygodnie korzystaj ze swojego tabletu tak jak ze zwykłego laptopa! 

Cechy produktu:

• Estetyczne etui wykonane z eko-skóry, która zapewnia odpowiednią sztywność i maksimum bezpieczeństwa dla 
Twojego cennego sprzętu. Posiada przesuwny górny uchwyt przez co etui świetnie pasuje do każdego tabletu 
7 calowego o grubości do 15mm, wysokości 110-130mm i maksymalnej długości 228mm. 

• Pokrowiec świetnie nadaje się do przenoszenia w torbie, walizce lub plecaku. 

• Futerał posiada wbudowaną klawiaturę USB QWERTY z cichymi klawiszami, niezastąpioną podczas pisania e-
maili, grania czy chatowania. 

• Wbudowana kieszonka na rysik i rysik w komplecie - nigdy się nie zgubi. 

• Etui posiada wygodną nóżkę, dzięki której postawisz swój tablet na stole by np. wygodnie oglądać film. 

• Wbudowany wygodny klips magnetyczny zamykający etui. 

Specyfikacja:

• Wielkość klawiatury: 20,5 x 8 cm 

• Wymiary zewnętrzne (koperty): 23 x 14,5 x 3,2 cm 

• Materiał: eko-skóra 

• Kolor: Czerwony / Różowy / Fioletowy

• Opakowanie: Foliowe 

3 Diody:
Dioda pierwsza od lewej: sygnalizacja włączenia/wyłączenia klawiatury numerycznej
Dioda środkowa: sygnalizacja włączenia/wyłączenia klawisza CAPS LOCK
Dioda pierwsza od prawej: sygnalizacja włączenia/wyłączenia klawisza SCROLL LOCK – w tym celu należy wcisnąć 
jednocześnie klawisz Fn + F10

W celu włączenia/ wyłączenia klawiatury numerycznej należy wcisnąć przycisk Num Lock

Klawisz Zzz – klawisz skrótu funkcji START aktywny tylko w systemach Windows

2. Instalacja 

• Podłącz kabel USB klawiatury do portu USB tabletu.

• System automatycznie wykryje podłączoną klawiaturę i zainstaluje sterowniki.

• Klawiatura jest gotowa do użycia w momencie pojawienia się komunikatu na ekranie: „Urządzenie USB zastało 
zainstalowane i jest gotowe do użycia”

W przypadku braku portu USB w tablecie, do podłączenia klawiatury z urządzeniem trzeba użyć 
przejściówki Female USB do Mini USB/Micro USB w zależności od modelu Tabletu *

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.

• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia. 

• Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.

• Nie zginać kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą 
spowodować zadławienie.

•  Nie używać klawiatury w czasie prowadzenia samochodu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

