
 
Návod pro pouzdro s klávesnicí TK08B 
 
 
Specifikace:  
Vhodné pro tablety s 8" obrazovkou s poměrem stran 4:3 a OS Android 
Nastavitelné svislé úchyty v rozmezí 145 - 170 mm 
Maximální tloušťka tabletu 15 mm 
Maximální šířka tabletu: 220mm 
Rozměry pouzdra ve složeném stavu: 228 x 175 x 32 mm 
Rozměry pouzdra v rozloženém stavu: 370 x 228 x 20mm 
Hmotnost: 330 g (bez zařízení)  
Klávesnice: 80 kláves v 6 řadách, rozložení QWERTY, české znaky 
3 signalizační LED pro Scroll Lock, Num Lock, Caps Lock 
Konektor: micro USB  
Délka kabelu: 30cm 
 
Způsob připojení: 

Upevněte tablet pomocí pohyblivého horního svislého úchytu do pouzdra. Propojte tablet s klávesnicí pomocí 
micro USB konektoru. 
Pokud má zařízení, k němuž klávesnici připojujete, jiný typ konektoru USB, musíte použít vhodný USB adaptér.  
 
Pouzdro je vybaveno magnetickým uzávěrem pro snadnější mobilitu a výklopnou opěrnou nohou pro snadnější 
psaní.  
 

Návod na puzdro s klávesnicou TK08B 

 
Špecifikácia:  
Vhodné pre tablety s 8" obrazovkou, s pomerom strán 4:3 a OS Android 



Nastaviteľné zvislé úchyty v rozmedzí 145 - 170 mm 
Maximálna hrúbka tabletu 15 mm 
Maximálna šírka tabletu: 220mm 
Rozmery puzdra v zloženom stave: 228 x 175 x 32 mm 
Rozmery puzdra v rozloženom stave: 370 x 228 x 20mm 
Hmotnosť: 330 g (bez zariadenia)  
Klávesnica: 80 klávesov v 6 riadkoch, rozloženie QWERTY, české znaky 
3 signalizačné LED pre Scroll Lock, NumLock, Caps Lock 
Konektor: micro USB  
Dĺžka kábla: 30cm 
 
Spôsob pripojenia: 

Upevnite tablet pomocou pohyblivého vrchného zvislého úchytu do puzdra. Prepojte tablet s klávesnicou 
pomocou micro USB konektoru. 
Keď má zariadenie, ku ktorému klávesnicu pripojujete, iný typ konektoru USB, musíte použiť vhodný USB 
adaptér.  
 
Puzdro je vybavené magnetickým uzáverom pre jednoduchšiu mobilitu a výklopnou opornou nohou pre 
jednoduchšie písanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
User manual for the TK08B case with a keyboard 
 
Technical specification:  
Suitable for tablets with a 8" screen with the 4:3 aspect ratio and the Android OS 
Vertical clips adjustable in the range from 145 to 170 mm 
Maximum tablet depth 15 mm 
Maximum tablet width: 220 mm 
Folded case dimensions: 228 x 175 x 32 mm 
Unfolded case dimensions: 370 x 228 x 20mm 
Weight: 330 g (without a device)  
Keyboard: 80 keys in 6 rows, QWERTY layout, Czech characters 
3 LED controls for Scroll Lock, Num Lock, Caps Lock 
Connector: micro USB  
Cable length: 30 cm 
 
Connection: 

Attach the tablet to the case using an adjustable upper vertical clip. Connect the tablet with the keyboard via 
micro USB connector. 
Use an appropriate USB adapter if your device has a different connector type.  
 
The case features the magnetic closure for easy mobility and the tipping support leg for easier typing.  

 

 
 


