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2,4GHz Bezdrôtový ovládač, myš a klávesnica

Popis
2.4GHz bezdrôtový ovládač je viacosové zariadenie, ktoré integruje hlavné funkcie myši, diaľkového

ovládača a klávesnice. Podporuje Android TV Box, Projektor, Android Smart TV, IPTV, sieťový set-top

box, Mini PC atď. Jeho používanie je jednoduché, stačí zapojiť a používať.

Dôležitá poznámka:

1. Toto diaľkové ovládanie je univerzálne diaľkové ovládanie. Je normálne, že niektoré tlačidlá

nemusia byť použiteľné pre vaše zariadenie z dôvodu rôzneho programovania od rôznych výrobcov.

2. Táto príručka je univerzálna používateľská príručka. Existujú 4 verzie tohto diaľkového ovládača.

Štandard, Štandard s mikrofónom, Podsvietený, Podsvietený s mikrofónom.

► Špecifikácie
(1) Prenos: 2,4G RE bezdrôtový

(2) Senzor: 3-Gyro + 3-Gsensor

(3) Počet kláves: 81

(4) Dosah: 10 m

(5) Typ batérie: 2x  AAA

(6) Materiál: plast a silikón

(7) Veľkosť: 172*52*19mm

(8) Hmotnosť: 100 g
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► Funkčné klávesy
Domov: Návrat na domovskú obrazovku;

Späť: Návrat na predchádzajúcu obrazovku,

OK: Potvrdenie akcie alebo kliknutie kurzora;

Kurzor: Krátkym stlačením kurzor uzamknete, opätovným stlačením ho odomknete;
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Použitie
Odstráňte zadný kryt (na strane klávesnice) a vložte 2 batérie AAA. Potom zapojte USB dongle do

USB portu vášho zariadenia, diaľkové ovládanie sa automaticky spáruje so zariadením. Otestujte

pohybom diaľkového ovládača, aby ste zistili, či sa kurzor pohybuje. Ak nie a červený indikátor LED

nebliká, stlačte tlačidlo uzamknutia kurzora a skúste to znova. Ak stále nie, skúste pripojiť USB kľúč

do iného USB portu. Ak červený indikátor LED bliká, pozrite si odsek 2 v často kladených otázkach.

► Bezdrôtová klávesnica
Na zadnej strane sa nachádza klávesnica, ktorá má 38 kláves.

BACKSPACE: vymazanie predchádzajúceho znaku; CAPS: veľké písmená; ENTER: Potvrdenie

operácie; SPACE: Medzerník; ALT: Číselný prepínač znakov

► Často kladené otázky
1. Ako nastaviť citlivosť kurzora myši?

Domov + Zvýšenie hlasitosti (Rýchlejšie)

Domov + Znížiť hlasitosť (Pomalšie)

2. Ako spárovať USB anténu so zariadením?

Najprv sa uistite, že sú batérie dostatočne nabité a správne vložené do diaľkového ovládača. Po

druhé, stlačte súčasne OK+TV na 3 sekundy, červený LED indikátor bude rýchlo blikať. Potom vložte

USB kľúč do USB portu zariadenia. Červená LED kontrolka prestala blikať, znamená to, že párovanie

bolo úspešné.

3. Prečo niektoré funkčné klávesy (napríklad OK a Return) nefungujú?

Najprv skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá. Ak červený indikátor LED bliká pomaly, znamená

to, že batéria nemá dostatok energie. Vymeňte batérie. Po druhé, skontrolujte, či je USB kľúč

spárovaný so zariadením alebo nie. Po tretie, niektoré klávesy nemusia na niektorých zariadeniach

fungovať kvôli rôznemu programovaniu.

4. Prečo sa mi nedarí nastaviť učenlivé tlačidlá?

Najprv skontrolujte, či diaľkové ovládanie televízora podporuje protokol NEC. Ak áno, postupujte

podľa pokynov uvedených nižšie. Upozorňujeme, že je možné naprogramovať iba tlačidlo POWER a

štyri farebné tlačidlá v spodnej časti.

5. Prečo sa kurzor pohybuje veľmi pomaly alebo dokonca zmizne?

Skúste: vymeňte batérie, znova pripojte USB kľúč, stlačte OK+TV na opätovné spárovanie.

6. Ako písať číselné znaky?

Stlačte tlačidlo ALT, zadajte číslice viditeľné v pravom hornom rohu jednotlivých tlačidiel, opätovným

stlačením ALT prepnite späť.

7. Ako prebudiť ovládač, keď prejde do pohotovostného režimu? Vzdušnú myš prebudíte stlačením

ľubovoľného tlačidla

8. Ako resetovať ovládač na továrenské nastavenia?

Stlačte súčasne TV + DEL na 3 sekundy.

9. Prečo kurzor náhle prestal fungovať?

Najprv skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá. Po druhé, stlačením tlačidla uzamknutia kurzora

zapnite kurzor
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► Inštrukcie na učenie IR tlačidiel
Diaľkové ovládanie má 5 IR učenlivých tlačidiel, ktoré je možné naprogramovať tak, aby sa naučili

niektoré základné funkcie TV diaľkového ovládača. Sú to tlačidlá pre Vypnutie/Zapnutie a 4 farebné

tlačidlá v spodnej časti (červené, zelené, žlté, modré).

Nižšie uvedené kroky sú príkladom naučenia sa funkcií Zapnúť/Vypnúť z diaľkového ovládača TV na

diaľkové ovládanie 3v1 (štandardná verzia).

Poznámka: Červené tlačidlo TV je len funkčné tlačidlo na prepínanie medzi funkciami učenia 2,4G a

IR. Používa sa na spustenie alebo ukončenie režimu učenia IR. Nedá sa naprogramovať tak, aby sa

učil z TV diaľkového ovládača.

Krok 1

Uistite sa, že diaľkové ovládanie televízora podporuje protokol NEC. Batérie sú nainštalované

správne a pri stlačení ľubovoľného tlačidla bliká červený LED indikátor.

Krok 2

Nasmerujte prednú časť (infračervený vysielač) diaľkového ovládača 3v1 a diaľkového ovládača TV

na seba a uistite sa, že vzdialenosť medzi nimi je menšia ako 3cm.

Krok 3

Stlačte a podržte tlačidlo TV na diaľkovom ovládači 3v1 na 3-5 sekúnd, červený indikátor LED bude

blikať veľmi rýchlo, potom tlačidlo TV uvoľnite. Červený LED indikátor začne pomaly blikať. Znamená

to, že diaľkové ovládanie 3v1 prešlo do režimu učenia IR.

Krok 4

Držte tlačidlo zapnúť/vypnúť na diaľkovom ovládači televízora, kým červený indikátor LED na

diaľkovom ovládači 3v1 prestane blikať.

Krok 5

Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť alebo jedno zo 4 farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači 3v1.

Červená LED kontrolka bude opäť pomaly blikať, čo znamená, že učenie je úspešné.

Krok 6

Stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládači 3v1 opustíte režim učenia IR.

Poznámky:
1. Pred ukončením režimu učenia IR môžete pokračovať v učení ďalších funkcií pomocou diaľkového

ovládača TV (nie viac ako 5). Po naučení všetkých funkcií stlačte tlačidlo TV, aby ste ukončili režim

učenia IR.

2. Keď sa použije všetkých 5 tlačidiel IR učenia a chcete sa naučiť novú funkciu, zopakujte vyššie

uvedené kroky. Tlačidlom sa uloží iba posledná naučená funkcia.

Napríklad ste sa naučili funkciu Zapnúť/Vypnúť na červené tlačidlo, ale chcete zmeniť červené tlačidlo

na funkciu zvýšenia hlasitosti, stačí zopakovať vyššie uvedené kroky, potom bude funkcia

Zapnúť/Vypnúť nahradená funkciou zvýšenia hlasitosti a červené tlačidlo vykoná len funkciu zvýšenia

hlasitosti.
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