
PNI AirFun One billentyűzet

air mouse  mini  qwertyés  

- Használati útmutató  -

*Távírányító  IR vevővel és  2.4GHz vezeték nélküli technológiával
* Lehet használni mouse-al vagy QWERTY billentyűze�el
* Valós idejű mozgásérzékelő; 6 tengely(3 giroszkóp tengely + 3 gyorsítási)
* Kompa�bilis mozgásérzékelő játékokkal
* lithiu-ion újratölthetős elem és áramkör töltő beépítve
* Könnyen használható
* Kompa�blis Windows, Mac, Android, Linux OS

Descriere produs

Műszaki adatok

RF

IF

Fogyasztás

Távolsági 
működés

Önállóság

Méretek

Súly

2.4GHz~2.483GHz sáv ISM

IR NEC protokoll

Mozgásérzékelési módban: 12mA
 IR működési módban: max 20mA
 Várakozási módban: <30uA

 IR mód: > 6m @ ± 15º
 RF mód: > 10m

12 órán keresztül tud működni folyamatosan

150 x 46 x 13 mm

64 g

Kinézet

Termék leírása Descriere butoaneGombok leírása Használati utasítás

Kurzor akaratlan mozgási kompenzációja a képernyőn

Ha a kurzor mozog a képernyőn anélkül, hogy a távírányítót

használnám , helyezzék a távírányítót egy nem mozgatható

lapos helyre 3-4 másodpercig , hogy stabilizálja a kurzort .

Kurzor sebbeségének meghatározása ‐ sebességi szint van

Nyomja meg a        és          gombokat ugyanabban az

időben 3 másodpercig, hogy beállítsa kurzort sebbeségét .

Nyomja meg a      és       gombokat ugyanabban az

időben, hogy csökkentse a kurzor sebességét 1 szintel.
Írás nagy betűkkel

Tartsa lenyomva [SHIFT]         gombot majd nyomja meg 

a kivánt betű gombját.
Karakterek kiválasztása a gombok fen� részén

Tartsa lenyomva         gombot és nyomja meg a megfelelő

gombot a karaktereknek.
Alacsony akkumulátor-jelző

Amikor az elem 3.7 V alá csökken, az elem LED jelzője 

gyorsan fog pirosan villogni .
Elem feltöltése

Elem feltöltődik ha csatlakoztatjuk a távírányítót egy 5V

árramforráshoz (TV, PC) a csomagban levő USB kábelen

keresztül. Töltés ideje alatt a LED‐jelző pirosan és zölden

 fog villogni. Amikor teljesen feltöltödőt LED zölden fog 

villogni.Töltési idő egyésfél óra .

* Ha nem használják a távírányítót régóta javasoljuk

2‐3hónaponként töltse fel és merítse le az elemet, hogy

megvédje.

Billentyűzet egyesítése IR vevővel
Távírányító első használatákor szükséges az egyesítés IR
vevővel ami csatlakoztatva lesz azzal a készülékkel ahol a
billentyűzetet fogják használni. Hogy ez létrejöjön nyomja
meg a  gombokat egyszerre 2 másodpercig . A             
távírányító LEDje gyorsan fog villogni, helyezze be újra az USB
vevőt majd tartsák a távírányítót ehhez közel (kb 30cm) addig
míg a távírányító LEDje ritkán fog 3villogni, ami azt jelen�,
hogy az egyesítés sikeres volt.
Használják a távírányítót mint egy mouse
Nyomja meg              gombot, hogy ak�válja a mouse működési
módot. Mozgassák a távírányítót a levegőben, hogy tudja
mozgatni a kurzort a képernyőn.
Megnyomva bármely gombot a QWERTY billentyűzeten a
kuror mozgása íránya mrg fog változni 90 °.
Elem energiatakarékos üzemmód
Mouse működési üzemmód automa�kusan 20 másodperc
múlva leáll, ha a távírányító nem volt megmozdítva vagy 10
perc után ha egyetlen gomb sem volt lenyomva, hogy kímélje
az elemet.
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