KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA
Z AIR MOUSE
MODEL: AK282

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1 Informacje podstawowe
Mini klawiatura bezprzewodowa multimedialna z wbudowaną funkcją myszki "AirMouse".
Przydatna w wielu sytuacjach. Na przykład wtedy, gdy korzystamy z rzutnika i nie jesteśmy
bezpośrednio przy komputerze. Mini klawiatura pozwoli nam swobodnie kontrolować
komputer lub telewizor ze znacznej odległości.
Cechy produktu:
• Klawiaturka może być szeroko stosowana na multimedialnych wykładach,
prezentacjach, do kina domowego rozrywki itp, konsolach playstation, komputerów
HTPC itp. Doskonale współpracuje z każdym modelem telewizora wyposażonym w
port USB typu HID, komputerem wyposażonym w system Windows/Linux oraz
urządzeniem pod kontrolą systemu Android (tablet, smartfon, przystawka smartTV).
• Urządzenie posiada czujnik grawitacyjny pozwalający na wykorzystanie go w funkcji
AirMouse - kursor podążą po ekranie zgodnie z ruchem urządzenia trzymanego w
ręku. Dodatkowo wbudowane 2 przyciski myszy (lewy i prawy).
• Dzięki częstotliwości odświeżania 120Hz urządzenie działa niezwykle płynnie; nie
uświadczymy w trakcie pracy żadnych smużeń, szarpania kursora bądź opóźnień.
• adapter USB można schować w klawiaturze - nigdy się nie zgubi.
• Doskonała kontrola PC i Smart Phonów - Można jej używać do wysyłania
wiadomości e-mail, czatowania i grania.
• Kombatybilna z Windows 2000/Windows XP/Windows Vista ,Windows CE/Mobile,
Windows 7/Linux(Debian-3.1,Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 Fedora-7.0)/ Android.
Współpracuje również z PS3, iPad, iPhone.
• Niewiele waży i jest ergonomicznie wykonana - wygodnie można ją obsługiwać
jedną lub obiema dłońmi.
Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•

Kolor: czarny
Wymiary: 200x57x23mm
Waga: 144g
Pełna klawiatura QWERTY + air mouse
Żyroskop: częstotliwość odświeżania 120Hz
Funkcje multimedialne: tak
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•
•
•
•
•
•

Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5V
Wskaźnik niskiego stanu baterii: tak
Łączność bezprzewodowa 2,4Ghz
Zasięg: 10 metrów
Automatyczna funkcja oszczędności baterii (sleep): tak
Wymagania systemowe: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Mobile, Mac OS 10.x lub
lowerLinux (Debian 3.1 / Redhat 9.0 / Ubuntu 8.10 / Fedora 7.0), Android

W zestawie:
• Klawiatura bezprzewodowa
• adapter USB

2 Użytkowanie urządzenia

Instalacja baterii
Włożyć do urządzenia 3 sprawne baterie zasilające typu „AAA” zwracając uwagę na ich
odpowiednią polaryzację. Nie używaj rozładowanych baterii.
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Podłączanie adaptera USB
Wysuń adapter z klawiatury (znajduje się pod pokrywką baterii) i włóż go do wolnego portu
USB komputera. Poczekaj chwilę aż system zakomunikuje poprawną instalację
sterowników. Następnie włącz klawiaturę i sprawdź poprawność jej działania.

Używanie funkcji Air mouse
Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Android" aby uruchomić funkcję myszki, przechylaj
klawiaturą w lewo, w prawo, do dołu i do góry – wskaźnik myszy będzie się poruszał w tym
samym kierunku. Puść przycisk "Android" aby wyłączyć ruch wskaźnika. Dwukrotne
naciśnięcie przycisku "Android" sprawia, że wskaźnik myszy będzie się poruszał cały czas.
Aby zmienić czułość wskaźnika naciśnij Shift+Esc – dostępne są 4 poziomy, im szybciej
miga niebieska dioda tym większa czułość.

Automatyczne usypianie (oszczędzanie energii)
Funkcja zaczyna działać gdy przez 60s nie naciśnięto żadnego klawisza na klawiaturze.
Klawiatura wzbudza się automatycznie po naciśnięciu dowolnego klawisza.
Po skończeniu używania klawiatury wyłącz ją, a następnie wyjmij adapter USB z
komputera i włóż jgo w odpowiednie miejsce w klawiaturze.

Importer: APTEL. http://www.hurtownia.aptel.pl

3/5

Funkcje klawiszy

Użycie klawiszy funkcyjnych F4-F12 wraz z klawiszem Shift.
Polskie znaki
Aby wprowadzać znaki ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż należy wcisnąć klawisze Ctrl + Alt oraz
odpowiednia literę.

3 Informacje bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•

Nie mieszać nowych baterii ze starymi.
W przypadku nieużywania klawiatury przez dłuższy czas – wyjąć z niej baterie.
Nie używać klawiatury w czasie prowadzenia samochodu.
Urządzenie chronić przed ciepłem, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Czyścić za pomocą czystej, lekko wilgotnej szmatki bez użycia mocnych
detergentów.
Te urządzenie wyposażone jest w nadajnik/odbiornik sygnału radiowego – należy
wyłączyć je przed wejściem na pokład samolotu.

Nie używać urządzenia w strefach oznaczonych jako "zakaz używania urządzeń
korzystających z łączności bezprzewodowej" lub podobnych.

4 Rozwiązywanie problemów
W przypadku, gdy klawiatura nie działa prawidłowo, przed skontaktowaniem się z
serwisem skontroluj:

PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Klawiatura nie reaguje na
naciskanie klawiszy

1. Rozładowane baterie
2. Klawiatura nie jest
włączona

1. Wymień baterię na nowe
2. Włącz klawiaturę
przyciskiem kłódki

Klawiatura nie może się
połączyć z adapteriem USB

1. adapter może nie być
odpowiednio włożony do
portu USB.

1. Wyjmij i ponownie włóż
adapter w port USB lub użyj
innego portu USB
komputera.
2. Zmień kanał transmisji
przez naciśnięcie i
przytrzymanie klawiszy
Fn+F1 przez minimum 10

2. Inne urządzenie
bezprzewodowe zakłóca
transmisję.
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sekund.
Nie widać wskaźnika myszy

1. Urządzenie się rozłączyło. 1. Wyjmij i włóż baterie,
następnie połóż klawiaturę
na płaskiej, poziomej
powierzchni i zaczekaj 5s.

Wskaźnik myszy porusza się 1. Klawiatura znajduje się
chaotycznie, lub w ogole się zbyt daleko od adaptera.
nie porusza

1. Zmniejsz dystans dzielący
klawiaturę i adapter USB.

Jeśli klawiatura nie działa prawidłowo nawet po tych interwencjach, należy skontaktować
się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.

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