Felhasználói Kézikönyv
Rii i24
Vezetéknélküli Billentyűzet

1. Bevezetés
Ez egy kisméretű, vezetéknélküli, multifunkciós QWERTY
billentyűzet, egér kurzorral kombinálva. Kiválóan alkalmas emailek írásához, szövegek szerkesztéséhez, chateléshez
vagy játékokhoz. Kompatibilis eszközök: Számítógépek,
médialejátszók, házimozi rendszerek és Playstation3 konzol.

2. Rendszer követelmények
- HID kompatibilis eszköz
- USB bemenet
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
- Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)
- Android OS (szabvány USB bemenettel)
3. A csomag tartalma:
- Multimédiás Billentyűzet
- USB Vezetéknélküli Vevő
- Felhasználói Kézikönyv
- USB Töltő Kábel

4. Műszaki jellemzők
- Vevő (hardverkulcs): Kis méretű
- Csatlakozó bemenet: USB 2.0
- Átviteli mód: GFSK 2,4GHz
- Átviteli távolság: <10méter
- Jel erőssége: <4dB
- Tápellátás: Újratölthető 450mAh Lítium-ion akkumulátor
- Töltési feszültség: 4,4V~5,25V
- Töltési áramerősség: 300mA
- Nyugalmi áramfelvétel: 86µA
- Működési feszültség: 3,7V
- Működési áramfelvétel: 22mA
- Tömeg: 110g
- Méretek: 200 mm x 58 mm x 19 mm
5. Telepítés
1. Vegye ki az USB vevőegységet a készülék hátoldalából.
2. Csatlakoztassa az USB vevőegységet a használni
kívánt eszköz USB bemenetébe.
3. Kapcsolja be és már használhatja is a billentyűzetet.
MEGJEGYZÉS: Az USB kábel a billentyűzet akkumulátor
töltésére is használható.

6. Egér kurzor
A funkció használatához nyomja meg az előre beállított
gombot. Ha a funkció be van kapcsolva, akkor az egér
kurzor követi a távirányító mozdulatait bármely irányban,
így segítve a kiválasztott eszköz kezelését. Bármely
állapotban a "Zárolás" gomb megnyomásakor kapcsolhatja
ki vagy be az egér kurzor funkciót. A funkció használata
megkönnyíti és egyszerűsíti a képernyőn megjelenő
kezelőfelület irányítását.
7. Hang beállítások
A billentyűzeten található gombok segítségével a hozzá
csatlakoztatott audio eszközök beállítása is lehetséges,
ezen felül képes a billentyűzet és a bemenet közötti
közvetítési mód átkapcsolására is. Néhány rendszer
esetén a beállításokat csak manuálisan lehet elvégezni.
8. Kurzor sodródás korrekció
Ha a kurzor akkor is mozog a képernyőn, ha nem mozdítja
a távirányítót vagy nem megfelelően mozog az egér kurzor
mozgatásakor, akkor hajtsa végre az alábbi korrekciós
műveletet:
1. Kapcsolja be a billentyűzetet és helyezze vízszintes
helyzetbe.
2. Tartsa nyomva az "FN" gombot és közben nyomja meg
egyszer a bal egérgombot, majd várjon 3 másodpercet. A
kalibrálás befejeződött.

9. Automatikus elalvás és felébredés funkció
3 perc tétlenség után a készülék automatikusan elalszik,
ekkor az összes LED fényjelző kikapcsol. A
felébresztéshez nyomjon meg egy gombot a távirányítón.
10. Billentyűzet kikapcsolása
Használat után nyomja meg az “OFF” gombot
a
billentyűzet kikapcsolásához. Az USB vevőegységet nem
szükséges kihúzni a bemenetből.
11. Akkumulátor töltése
Az eszköz a beépített lítium-ion akkumulátort használja. Az
akku töltéséhez csak a megengedett adatkábel és töltő
használható. Használat előtt ellenőrizze, hogy az
akkumulátor teljesen fel legyen töltve. A billentyűzet töltés
közben is használható, ekkor azonban a töltési idő
megnövekszik. Alacsony akkufeszültség esetén a LED
villog. A készülék automatikusan kikapcsol, ha az
akkumulátor lemerült.
12. Figyelmeztetések
- Az akku töltés végeztével húzza ki töltőkábelt a
billentyűzetből, mert a túltöltés csökkenti az akkumulátor
élettartamát.
- Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket.
- A készüléket tartsa távol folyadékoktól.

- A töltéshez csak a meghatározott típusú töltőeszközt
használjon.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket szélsőséges
hőmérsékletű környezetben.
- Ne szedje szét a készüléket és ne cserélje ki
az akkumulátort.
- A 2,4GHz technológia alkalmazása miatt a billentyűzet és a
vevőegység közé ne rakjon fémet vagy más elektronikai
eszközt, mert zavarhatják egymás működését.
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