MK705
Mini klávesnica a lietajúca myš

Manuál

MK705 je kombinácia malej QWERTY klávesnice, lietajúcej
myši a diaľkového ovládača.

Obsah balenia
· Klávesnica
· USB prijímač
· USB nabíjací kábel
Podporované operačné systémy
· Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows CE,
Windows 7, Windows 8
· Linux (testované verzie: Debian 3.1, Redhat 9.0, Ubuntu
8.10 a Fedora 7.0)
· Android (so štandardným USB portom)
Špecifikácia
· Pripojenie prijímača: cez USB 2.0
· Frekvencia vysielania: 2.4Ghz GFSK
· Maximálny dosah: 10 metrov
· Vysielací výkon: Maximálne +4db
· Napájanie: nabíjateľná 450mAh polymer Lithium-ion batéria
· Nabíjacie napätie: 4.4V ~ 5.25V
· Nabíjací prúd: 300mA
· Hmotnosť: 100g
· Rozmery: 170 mm x 49 mm x 16 mm
Inštalácia
Otvorte balenie a vyberte USB prijímač. Vložte prijímač do
USB portu počítača. Zapnite klávesnicu. Spárovanie prebehne
automaticky. Operačný systém automaticky nainštaluje

potrebné ovládače, následne môžete začať používať
klávesnicu.
Poznámka：USB kábel slúži len na nabíjanie batérie.
Používanie lietajúcej myši
Na použitie funkcie lietajúcej myši je potrebné stlačiť tlačítko
aktivácie (“Lock”). Následne môžete ovládať kurzor myši
pomocou pohybu zariadenia v priestore.
Tlačítkom aktivácie (“Lock”) môžete kedykoľvek aktivovať
alebo deaktivovať funkciu lietajúcej myši.
Korekcia kurzora
V prípade, že kurzor myši na obrazovke nesleduje presne
pohyb zariadenia vo vzduchu, je potrebná korekcia kurzora:
(1) Zapnuté zariadenie položte na rovný povrch, napríklad
stôl.
(2) Zároveň stlačte tlačítka FN a ľavé tlačítko myši. Tlačítka
pustite a počkajte 3 sekundy, kým prebehne kalibrácia.
Režim spánku
Zariadenie má funkciu automatického prechodu do režimu
spánku, čím sa šetrí batéria. V prípade, že počas troch minút
nestlačíte žiadnu klávesu, zariadenie prejde do režimu spánku.
Pre zobudenie klávesnice stlačte ľubovoľnú klávesu.
Po použití
Po použití zariadenie vypnite prepnutím prepínača do polohy
„OFF“, týmto sa šetrí batéria. USB prijímač môžete ponechať
zapojený do USB portu počítača.
Diaľkový ovládač
Toto zaradenie je možné použiť ako náhradu bežného Infrared

diaľkového ovládača k televízoru:
1. Stlačte a podržte tlačítko SET na 5 sekúnd, kontrolka
indikujúca učiaci mód sa rozsvieti.
2. Nasmerujte infrared diódu v prednej časti zariadenia na
infrared diódu pôvodného diaľkového ovládača. Vzdialenosť
medzi diódami nesmie byť viac ako 7cm.
3. Stlačte ľubovoľné tlačítko na zariadení. Kontrolka
indikujúca učiaci mód dva krát blikne.
4. Stlačte ľubovoľné tlačítko na pôvodnom diaľkovom
ovládači. Kontrolka indikujúca učiaci mód tri krát blikne.
Zariadenie sa práve naučilo simulovať dané tlačítko
z pôvodného diaľkového ovládača.
5. Opakujte kroky 3 a 4 pre všetky tlačítka, ktoré chcete
zariadenie naučiť.
6. Pre ukončenie učiaceho módu stlačte tlačítko SET.
Zariadenie samo ukončí učiaci mód v prípade, že nestlačíte
žiadne tlačítko počas 10 sekúnd.
Nabíjanie batérie
Toto zariadenie má vstavanú lithium-ion batériu. Pred prvým
použitím zariadenie plne nabite. Zariadenie je možné používať
pri nabíjaní, ale čas nabíjania sa tým predlžuje.
Pri slabej batérií začne blikať kontrolka slabej batérie. Po
úplnom vybití batérie sa zariadenie vypne.
Upozornenie
· Keď je nabíjanie dokončené, odpojte nabíjací kábel od
zariadenia.
· Nikdy sa nesnažte otvoriť alebo opraviť zariadenie.
· Udržujte toto zariadenie mimo dosahu tekutín a mimo
vlhkého, príliš chladného alebo príliš teplého prostredia.
· Pri dlhšom nepoužívaní zariadenia môže dochádzať

k samovybíjaniu batérie.
Poznámka:
Toto zariadenie využíva na komunikáciu 2,4 GHz bezdrôtovú
technológiu. Môže dochádzať k rušeniu, preto je dôležité aby
medzi zariadením a prijímačom neboli prekážky ako steny,
kovové objekty alebo elektrické zariadenia.
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