
Instrukcja obsługi pilota z klawiaturą i myszką W1 

 
Fn: Gdy funkcja jest włączona, indykator świeci się i można korzystać z funkcji przycisków 
oznaczonej kolorem niebieskim. Gdy wyłączysz funkcję, przyciski będą działać domyślnie, 

a lampka się wyłączy. 

Urządzenie jest sparowane z odbiornikiem USB załączonym do zestawu. Jeżeli włożysz 

odbiornik USB do telewizora, urządzenie zacznie działać automatycznie. Jeżeli tak się nie 

dzieje, należy postępować tak, jak zostało to opisane poniżej: 

1. Po włożeniu odbiornika naciśnij jednocześnie przycisk [Głośność +] i [Głośność -]. Jeżeli 

lampka kontrolna zaświeci się stale przez 3 sekundy na niebiesko, oznacza to, że 
urządzenie weszło w tryb parowania. Urządzenie musi się znajdować w odległości nie 

dalszej niż 10 cm od odbiornika.  

2. Po kilku sekundach parowania, lampka kontrolna zamiga 3 razy na niebiesko i następnie 
zgaśnie.  Będzie to oznaczało, że parowanie zostało pomyślnie zakończone.  

3. Jeżeli po 30 sekundach urządzenie nie będzie mogło się połączyć z odbiornikiem, to 

lampka kontrolna zgaśnie, a urządzenie wyjdzie z trybu parowania.  
 

Funkcja zapamiętywania za pomocą podczerwieni (IR) 

Gdy urządzenie nie jest połączone z odbiornikiem, urządzenie automatycznie przechodzi 

w tryb podczerwieni (oprócz przycisku kursora myszy). Natomiast po podłączeniu 
odbiornika, klawisze działają w trybie 2.4G. Przycisk [Włącz/wyłącz] działa jedynie w trybie 

podczerwieni.  

Jak używać funkcji IR, aby skopiować ustawienia zwykłego pilota na to urządzenie?  
1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk [OK] i [Włącz/wyłącz] przez 3 sekundy tak, 

aby przez cały czas lampka kontrolna LED świeciła się na niebiesko. Następnie naciśnij raz 

przycisk [Włącz/wyłącz], lampka kontrolna LED zacznie migać, a urządzenie wejdzie w tryb 
zapamiętywania za pomocą podczerwieni. 

2. Połóż pilot od telewizora i urządzenie na płaskiej powierzchni skierowane do siebie 
górnymi częściami (nie powinno być między nimi większej odległości niż 1 cm). 

3. Naciśnij jeden z przycisków na urządzeniu, a następnie przycisk na pilocie od telewizora, 

który chcesz, żeby urządzenie zapamiętało. Lampka kontrolna LED zamiga 3 razy na 
niebiesko, a potem będzie świecić stale. 

4. Powtórz krok trzeci kilka razy, oddzielnie dla każdego przycisku, aby urządzenie mogło 

zapamiętać więcej funkcji. Następnie przejdź do kroku 5. 
5. Naciśnij przycisk [Kursor myszy], aby wyjść z ustawień zapamiętywania przycisków. 

Proces został zakończony. 

 

Blokada przycisków po drugiej strony urządzenia 

Aby uniknąć niezamierzonego działania klawiszy, klawisze znajdujące się na stronie 
odwróconej do użytkownika będą odblokowane. Klawisze znajdujące się na spodniej 
stronie urządzenia będą zablokowane. Obróć urządzenie, aby korzystać z pozostałych 

przycisków. 

Ustawienia prędkości kursora myszy (4 stopnie) 

Kursor ma 4 stopnie prędkości. Domyślnie kursor ustawiony jest na 2-im stopniu prędkości. 
Im wyższy stopień prędkości, tym kursor szybciej się porusza. 

Zwiększanie prędkości kursora: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy 

przycisk [OK] i [Głośność +]. Lampka kontrolna LED zamiga 2 razy na niebiesko, wtedy puść 
przyciski. Prędkość zwiększy się o 1 stopień. 

Zmniejszanie prędkości kursora: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 3 sekundy 
przycisk [OK] i [Głośność -]. Lampka kontrolna LED zamiga 2 razy na niebiesko, wtedy puść 

przyciski. Prędkość zmniejszy się o 1 stopień. Powtórz, jeśli chcesz jeszcze zmniejszyć 
prędkość kursora. 
 

Funkcja myszki 

Naciśnij przycisk [Kursor myszy], aby włączyć funkcję myszy. Możesz teraz przesuwać 

kursor, ruszając pilotem w powietrzu za pomocą ręki. Za pomocą przycisku [OK] 
zatwierdzisz wybraną opcję, tak jak lewym przyciskiem zwykłej myszy. Naciśnij ponownie 

przycisk [Kursor myszy], aby wyjść z funkcji myszy. 

Automatyczne przejście w tryb uśpienia i wybudzanie urządzenia 

Gdy nie będziesz używać urządzenia przez 15 sekund, to urządzenie automatycznie 
przejdzie w tryb uśpienia i lampka kontrolna LED przestanie świecić. Wciśnij dowolny 

przycisk, aby wybudzić urządzenie. 

Objaśnienie działania lampki kontrolnej 

Operacja Stan lampki kontrolnej 

Odbiornik jest 
niepołączony 

Lampka kontrolna miga wolno na niebiesko 

Odbiornik jest 
połączony 

Krótkie naciśnięcie 
przycisku 

Lampka zamiga raz na niebiesko 

Długie naciśnięcie 
przycisku 

Lampka zamiga raz na niebiesko 

Mysz jest włączona 
Lampka świeci się stale na 

niebiesko 

Parowanie 

W trakcie 
Lampka świeci się stale na 

niebiesko 

Zakończone pomyślnie 
Lampka zamiga szybko 3 razy na 

niebiesko i potem się wyłączy 

Wskaźnik stanu 
baterii 

Ładowanie 
Lampka świeci się stale na 

czerwono 

Bateria naładowana Lampka gaśnie 

Niski poziom baterii 
Po naciśnięciu przycisku lampka 

będzie migać przez 3 s na 
niebiesko 

 

Uwagi 

1. Gdy urządzenie ma niski poziom baterii lub nie było używane przez dłuższy czas, przed 

użyciem naładuj je ponownie. 
2. Urządzenie ma wbudowaną baterię litową, a napięcie wejścia do ładowania wynosi 5V. 
3. Użyj dedykowanego kabla do ładowania urządzenia. Przeładowywanie baterii skraca jej 

żywotność. Używanie urządzenia w gorących i zimnych miejscach również skraca 

żywotność baterii.  

Prawy przycisk 

Naciśnij przycisk [Menu], aby kliknąć tak jak prawym przyciskiem zwykłej myszy. 

Specyfikacje urządzenia 

Pracuje na systemach: Windows, Android, Mac OS, Linux 
Tryb bezprzewodowej modulacji: GFSK 

Częstotliwość modulacji: 2.4-2.4835GHz 

Temperatura pracy: -200C ~ 650C 
Typ baterii: bateria litowa 300 mAh, 3.7 V 

Ogólne zużycie energii: mniej niż 9 mA 
Zużycie energii w trybie uśpienia: mniej niż 25 µA 

Ilość klawiszy: 57 
Zasięg: do 10 m 
Port ładowania: micro USB 

Rozmiar: 158*55*16,5 mm 

Waga: około 86,5g ± 5g 

Zawartość opakowania 

Pilot z klawiaturą i myszką, odbiornik USB, kabel USB do ładowania i instrukcja obsługi 


