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D300B - Univerzální dálkový ovládač Air Mouse

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje
důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na
to, abyste jim odevzdali i tento návod. Toto univerzální,
infračervené dálkové ovládání, které může ovládat většinu
klimatizací k dispozici na trhu. Ovládač má vestavěnou LED
obrazovku a může také fungovat jako baterka. Ponechejte
si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

Popis:

Podporuje 8 zařízení, TV, DVB-T, DVD, SAT, audio, video, domácí kino, zesilovač. Umožňuje 
ovládat kurzor na obrazovce. Počítačová klávesnice, myš a Gamepad v jednom. Pracuje se 
zařízením vybaveným USB portem: SMART TV, TV box, PC, notebook, apod.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 
pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 
vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 
díly přístroje nebo se zranit

Použití: Instalace:

- Vložte USB přijímač do USB portu přístroje, který chcete ovládat. ( systém se automaticky 
nainstaluje, časově cca 20 sec.)

- Správné připojení je indikováno, LED indikátor 1 (vlevo). Pokud indikátor svítí, znamená to, 
že umožňují používání klávesnice nebo myši. 

- Žádné spojení je indikováno  přes ukazatel LED 2 (vpravo), který  bude pomalu blikat. 
Připojení musí být stanovena s přijímačem v souladu s těmito pokyny. 

Navázání odborného  spojení:

- Držte stisknuté tlačítko ESC + G po dobu 4 sekund na klávesnici RC-03, indikátor LED 1 
začne rychle blikat zatímco LED 2 začne blikat pomalu. Když se ovládač připojí, Indikátor 
připojení LED 2 svítí nepřetržitě, dokud indikátor LED 1 začne pomalu blikat. Když připojíte dva
indikátory zhasnou. (Vzhledem k tomu, indikátor připojení LED 2 bude blikat až do vstupu 
stavu klidu, a potom ukončí sloučení).

- Teď stiskněte tlačítko panáčka, uprostřed ovládače, poté je přístroj připraven použít režim 
myši.

LED1 indikátor: světlo spouštěče

svítí - znamená, že pilot pracuje správně a indikuje připojení k frekvenci 2,4 GHz

LED2 indikátor: indikuje vybitou baterii / není připojen k přijímači

A: Jestli vysílač a přijímač není připojen indikátor bude blikat LED2 pomalu

B: Když je napětí menší než 3,4 V, LED2 bliká rychle ukazuje vybitou baterii, měli byste 
okamžitě vyměnit baterie.



Práce v režimu klávesnice: 

Dispozice  klávesnice je téměř totožná se standardním uspořádání klávesnice (včetně 
nejdůležitějších čísel, písmen a klávesových zkratek).

F4 – Internet Explorer

F5 – Outlook

F6 – Media Player

F7 – Otevření předchozí skladby

F8 - Play / Pause

F9 – Otevření následující skladby

F10 – MUTE

F11 – Hlasitost +

F12 – Hlasitost - 

Pro používání multimediální kláves je třeba stisknout klávesu SHIFT a zvolené 
tlačítko F.. .

Režim myši: ON/OFF 

Režim 1: Držte stále tlačítko panáčka a bude zapnut režim myši. Ovládání pomocí gest. 
Uvolněte k zablokování kurzoru.

Režim 2: Stiskněte tlačítko panáčka jednou, pak je povolen režim myši. Ovládání pomocí gest. 
Poté zmáčkněte tlačítko panáčka dvakrát a režim myši se vypne. 

Režim 3: Stiskněte tlačítko panáčka dvakrát rychle a režim myši se zapne. Poté zmáčkněte 
tlačítko jednou a režim myši se vypne.

 

Změna směru ovládání:

Myš má dva režimy řízení: vertikální a horizontální. Ve vertikálním režimu myši je směr stejný 
jako identifikace směru 

a 

V horizontálním režimu je směr myši  směr klávesnice písmen. (Hlavní použitý i klávesnice, 
←myši, mixování). V rámci těchto dvou režimů stisknutím CTRL a - klávesy pro procházení, 

přepínání LED bliká jednou úspěšně.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 


