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Úvodem 
 

AirMouse + bezdrátová klávesnice je zařízení, které umožňuje ovládat různá zařízení 
pohybem ruky, podobně jako v případě ukazovátka. Air keyboard v sobě spojuje 
ovládání pomocí myši a tradiční klávesnice. Tento způsob je vhodný zejména pro 
ovládání multimediálních center, joyPC (na bázi platformy Android), nebo jako 
ukazovátko pro ovládání vašich firemních prezentací.  

 

Obsah balení: 
 

1. AirMouse + bezdrátová klávesnice 
2. USB dongle 
3. Uživatelský manuál 

 
Bezpečnostní opatření: 
 

Informace v tomto návodu uchovejte pro pozdější použití.  
Dbejte na správnou polaritu. Baterii dobíjejte pouze instrukcí výrobce baterií. Nikdy 
nepoužívejte různé druhy, nebo baterie v odlišném stáří a stavu vybití. Vypněte tento 
přístroj v letadle, nebo lokalitách, kde je provoz radiových zařízení zakázán. Používání 
bezdrátových přístrojů na stejné frekvenci může být předmětem interferencí, což 
ovlivňuje dosah a správné funkce tohoto produktu. 

 
 
 

 
 
Instalace zařízení: 
 

1) Připojte USB přijímač do zařízení, které chcete ovládat. USB přijímač se nachází pod 
krytem baterie v těle klávesnice. 

2) Vložte do klávesnice 3x AAA baterie a dbejte přitom na správnou polaritu. 
3) Aktivujte klavesnici stiskem tlačítka se symbolem robota Android. 
4) Pro první párování stiskněte současně tři klávesy. Nahoru+Dolů+ENTER (viz. 

obrázek). To že jste v režimu párování indikují blikající LED diody.  
5) Počkejte na instalaci ovladačů na zařízení, které budete ovládat. Instalace může trvat i 

několik minut v závislosti na typu zařízení či operačním systému. Klávesnice využívá 
univerzální ovladače pro myš a klávesnici (není třeba instalovat žádné speciální 
ovladače).  

6) Vyčkejte, až klávesnice naváže spojení s USB přijímačem.  
 

Popis tlačítek pro párování/instalaci 

Nahoru 

Dolů 

Indikační LED ENTER 

USB přijímač 
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Vypnutí klávesnice po použití: 
 

Zařízení se automaticky vypíná po 2 minutách nečinosti. Pro okamžité vypnutí 
stiskněte klávesnici stiskem symbolu robota Android. Pozor tlačítko se symbolem 
vypnutí v tomto případě slouží k vypnutí/uspání ovládaného zařízení – ne ovladače. 
Pokud nebudete klávesnici delší dobu využívat, či přenášet, vyjměte USB přijímač 
z portu ovládaného zařízení a vložte jej zpět pod kryt baterie klávesnice a vyjměte 
baterie, aby nedošlo k jejich „vytečení“ do těla klávesnice. 

Údržba: 

 

Udržujte výrobek mimo dosah vysokých teplot, vlhkosti, prašného prostředí a vody - 
produkt není vodotěsný. Pro čištění používejte pouze suchý hadřík, prachovku nebo 
vysavač. Nesmí přijít do kontaktu s čisticími prostředky ani vodou. Při manipulaci se 
zařízením dbejte bezpečnostních opatření, zejména při manipulaci s bateriemi. 

 
Technická specifikace: 
 

Přenosové pásmo: 2.4 GHz 

Napájení: 3 x AAA baterie 

Rozměry: 20 x 57 x 200 mm 

Hmotnost: 125 g 

 
Kompatibilita:* 
 

Win 2000 / XP / Vista / WindowsCE / 7 / 8 
Linux Debian 3.1 / Redhat 9.0 / Ubuntu 8.10 / Fedora 7.0 
 
*Je velmi pravděpodobné, že díky využití univerzálních ovladačů bude klávesnice 
v 99% podporována. Kompatibilitu však nelze zaručit. Kompatibilita může být také 
narušena zásahem do ovladačů v systému na konkrétním zařízení. 

 
Informace k likvidaci výrobku: 
 

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a 
podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám 
poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení 
elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto 
elektrozařízení. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a 
lidské zdraví. 

 
 
 

Prohlášení o shodě: 

 

Společnost Global World Logistic Ltd, tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se 
základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 17/2003 
Sb., Toto prohlášení je vydáno na základě dokumentů předložených výrobcem.  
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