Prehľad
Ďakujeme, že ste si zakúpili klávesnicu Wireless Mini QWERTY Keyboard & Touchpad i8. Môžete ju
použiť na e-maily, chatovanie, ako diaľkové ovládanie alebo hry. Je kompatibilná s počítačmi PC,
notebookmi, Raspberry Pi, MacOS, Linux, HTPC, IPTV, Google Android Smart TV Box, XBMC, Windows
2000, XP, Vista, 7, 8, 10. Použite ju so svojím TV systémom Android alebo Smart televíziou v pohodlí
svojho gauča alebo si len tak „browsujte“ internetom.

Obsah balenia
 Keyboard touchpanel cobmo i8
 USB bezdrôtový prijímač (umiestnený je pod zadným krytom klávesnice)
 Používateľská príručka
 Nabíjací kábel USB
Požiadavky na systém
 HID kompatibilné zariadenie
 Terminál s portom USB
 Windows 2000
 Windows XP
 Windows Vista, Windows CE, Windows 7, Windows 8
 Linux (testované Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)
 Android OS (so štandardným rozhraním USB)
Vezmite prosím na vedomie
1. Môže fungovať na Amazon Fire TV nasledovne: Stiahnite si a nainštalujte si aplikáciu
„Apps2Fire“ alebo inú aplikáciu určenú pre Fire TV. Potom spustite napríklad google chrome
kde klávesnica funguje ako myš a aj klávesnica. Pamätajte, že to funguje iba pre aplikácie
„sideload on android“ (kompatibilné), napríklad Google chrome a Firefox ale nie s FIRE
aplikáciami ako The Fire verziou s KODI.
2. Klávesnica nie je vhodná pre Smart TV. Ktoré nepodporujú externý vstup pre USB zariadenia,
predtým ako zadáte objednávku, skontrolujte pomocou káblovej klávesnice či Vám to
funguje resp. či klávesnicu viete pripojiť k TV.
Špecifikácie
Prijímač (dongle): nano prijímač
Pripojovací port: USB 2.0 alebo vyšší
Režim prenosu: bezdrôtový GFSK 2,4 GHz, až 10 metrov
Prenosový výkon: menej ako +4 dB
Napájanie: vstavaná dobíjateľná polymérová lítium-iónová batéria
Nabíjacie napätie: 4,4 V ~ 5,25 V
Nabíjací prúd: 300 mA
Prúd v režíma spánku trieda 1: 30uA
Prevádzkové napätie: 3,7 V
Prevádzkový prúd: <15 mA
Hmotnosť produktu: 110 g
Veľkosť produktu: 146,8 x 97,5 x 19 mm
Inštalácia
1. Vyberte prijímač USB zo zadného krytu klávesnice
2. Pripojte prijímač USB k portu USB vašeho zariadenia. Rovnako v prípade SMART TV alebo Android
Box
3. Zapnite klávesnicu. Svieti modrá LED dióda. To znamená, že klávesnica je spárovaná s vaším
zariadením. Teraz si môžete užiť klávesnicu!
Poznámka:
1. USB kábel sa dá použiť nielen na nabíjanie batérie ale aj pri riešení problému s rušením signálu.

2. Keď modá LED dioda nesvieti, znamená to, že klávesnica sa potrebuje spárovať so zariadením. Pre
párovanie klávesnice vyskúšaje nasledujce kroky:
Krok 1: Zapnite počítač a ubezpečte sa, že klávesnica je nabitá. 
Krok 2: Podržte „F1“ bez uvoľnenia.
Krok 3: Zapnite klávesnicu a okamžite uvoľnite kláves „F1“.
Krok 4: Pripojte prijímač USB k portu USB počítača.
Počkajte chvíľu. Klávesnica sa opraví automaticky.
Keď prestane blikať žlté svetlo a modré svetlo svieti, znamená to, že párovanie bolo úspešné.
O význame troch LED svetiel (oranžová, modrá a červená)
Červená: znamená stav nabitia. Keď sa začne nabíjať, bude svietiť. Keď je klávesnica nabitá,
automaticky sa vypne.
Modrá: znamená stav párovania. Keď sveti, znamená to, žeklávesnica je úspešne spárovaná s vaším
zariadením. Ak nesvieti, znamená to, že nie je spárovaná. Na opravu musíte vykonať vyššie uvedené 4
kroky.
Oranžová: znamená synchronizáciu. Bliká bez ohľadu na to, ktoré tlačidlo stláčate alebo používate
touchpad. Ak nesvieti, znamená to, poruchu klávesnice alebo nekompatiblilitu. Skúste pozreť FAQ
inštrukcie.
Klávesové skratky:
FN + F7: Snímka obrazovky (screenshot)
FN + F8: Zapína / vypína dotykovú myš
FN + F9: F11
FN + F10: F12
FN + Back: Delete
FN + PgUp: Domov
FN+ESC: Prepína režím „Auto sleep“ automatický režím spánku
FN+SPAC: DPI nastavenie
Touchpad (dotyková klávesnica)
Tento touchpad podporuje funkciu viacerých prstov (Multitouch)
Jedno kliknutie jedným prstom na touchpad imituje kliknutie ľavým tlačidlom myši
Ukazovateľ myši sa ovláda posúvaním cez touchpad.
Dvojitým klepnutím jedným prstom sa otvorí súbor alebo aplikácia, nad ktorou je ukazovateľ
umiestnený.
Kliknutie dvoma prstami vykoná kliknutie ako pravým tlačidlom myši
Ako ťahanie dvojitým prstom rolujete obrazovku
Funkcia automatického spánku a budenia
Klávesnica podporuje automatický spánok a budenie. Pokiaľ je klávesnca bez prevádzky asi 3 minúty,
klávesnica prejde do režimu spánku. V stave spánku sú všetky indikátory LED zhasnuté.
Stlačením ľubovoľnej klávesy ju prebudíte. Nastavenie Tohto režímu môžete urobiť kombináciou
tlačidiel FN+ESC (predvolené sú 3 min)
Vypnutie klávesnice po použití
Prepnite spínač do polohy „OFF“. Nano prijímač USB nemusí byť vytiahnutý zo zariadenia.

Nabíjanie batérie
Prístroj používa zabudovanú lítium-iónovú batériu. Používajte iba schválené dátové káble a nabíjačky.
Poznámka: Pred prvým použitím klávesnicu úplne nabite. Klávesnicu môžete používať pri nabíjaní, čas
nabíjania sa v tom prípade však predĺži
1. Jednotka sa nenabíja
2. Nie je možné nabiť jednotku, nefunguje ani po
pripojení
3. Položka sa nenabíja a je nepoužiteľná

Chybná batéria

Kontaktujte support@riitek.com alebo
svojho predajcu pre výmenu

Tlačidlo @ nefunguje

Nastavenie jazyka operačného
systému vášho zariadenia sa
nezhoduje s rozložením kláves
klávesnice

Ak ste si zakúpili správnu klávesnicu pre
svoju oblasť napr. UK ENGLISH, zmeňte
nastavenia svojho regiónu a jazyka
zariadenia tak, aby boli rovnaké

Jednotka nepracuje celý čas správne

1. Funkcia automatického spánku a
budenia v modé 3 minút
2. Chybná jednotka

1. Stlačte FN+ESC na prehodenie režímu
spánku do médu 2 hodín
2. Kontaktujte support@riitek.com alebo
svojho predajcu pre výmenu

1. Neustále je zapnuté klikanie myšou (myš stále
kliká)
2. Ukazovateľ myši sa pohybuje bez zásahu
používateľa
3. Klávesnica je pomalá alebo nereaguje

Slabá batéria

Nabite klávesnicu

Funguje iba touchpad
1. Položka sa nespáruje
2. Aj keď bola klávesnica nabíjaná 24 hodín,
neustále bliká oranžové svetlo
3. Klávesnica vyžaduje vždy po spustení znova
napárovať (nespáruje sa automaticky)
4. Niektoré tlačidlá nefungujú

Touchpad na klávesnici neodpovedá

1. Jedno stlačenie klávesy je viacnásobné. Napr.
po stlačení 1x "a" sa zobrazí "aaaaa.."
2. Slabý signál (ste od príjmača viac ako 8m)

Vaša smart zariadenie nepodporuje
externé vstupné zariadenia
1. Nie je možné klávesnicu
automaticky spárovať
2. Chybný prijímač

1. Nízke nabitie batérie
2. Náhoda
3. Touchpad je daktivovaný stlačením
FN+F8
4. Vadná položka

Rušenie signálu. K tomu
najpravdepodobnejšie dôjde, ak
používate klávesnicu s inteligentnou
televíziou alebo iným zariadením s
veľkou obrazovkou

Skúste klávesnicu na inm zariadení či
funguje v poriadku alebo kontaktujre
predajcu kôli oprave, výmene alebo
reklamácii
1. manuálne párovanie
Krok 1: Zapnite zariadenie a odpojte USB
nano vysielač. Uistite sa, že ja klávesnica
nabitá, Krok 2: Podržte „F1“ bez uvoľnenia.
Krok 3: Zapnite klávesnicu a okamžite
uvoľnite kláves „F1“. Krok 4: Pripojte
prijímač USB k portu USB počítača.Po
krátkom čase sa klávesnica spáruje
automaticky
2. Kontaktujte support@riitek.com alebo
svojho predajcu pre výmenu

1. Znova prosím nabite klávesnicu a skúste
znova
2. Prosím stlačte FN+F8 na aktivásiu
touchpadu
3. Kontaktujte support@riitek.com alebo
svojho predajcu pre výmenu

Použite USB káblik. Zapojte káblik do
zariadenia a do klávesnice. Umiestnite
káblik pred obrazovku

