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1. Jak zařízení spárovat?

Vložte dongle do USB portu v přehrávači nebo PC

Stiskněte a podržte tlačítka
a
zároveň po dobu tří vteřin. LED
kontrolka na ovladači třikrát zabliká v případě, že se zařízení spáruje. Pokud párování
selže, bude LED kontrolka rychle blikat po dobu 30 sekund a poté přestane – v tomto
případě postup zopakujte.
2. Přizpůsobení CPI

Označení CPI se používá pro rychlost a funkčnost kurzoru myši (Funkce Airmouse).
CPI má čtyři stupně: 1, 2, 3, 4. V továrním nastavení je základní citlivost 2. Čím vyšší
stupeň citlivosti, tím rychleji se bude kurzor myši pohybovat.

Podržte tlačítka
a
po dobu 3 sekund, LED indikátor by měl
dvakrát zablikat a CPI se zvýší o jeden stupeň.

Pro snížení citlivosti podržte tlačítka

a

.

3. Kalibrace GYRO

Pokud funkce Airmouse nefunguje správně, postupujte prosím dle následujících rad:
A. Vyjměte baterie, podržte tlačítka V a F a vložte baterie zpět. Trojití bliknutí LED
indikátoru značí, že se myš resetovala.

4. Přepínání mezi IR a RF

Ovladač je z továrny nastaven pro funkci RF při prvním spuštění. Pro přepnutí mezi RF
a IR módem stiskněte tlačítko IR/RF. RF režim je pro veškeré funkce Airmouse, IR
režim podporuje jen základní funkce dálkového ovládání.
5. Funkce IR-Learning

Přepněte ovladač do režimu IR. Všechny tlačítka na přední straně ovladače lze

nastavit dle potřeby (až na tlačítko pro přepínání režimů RF/IR). Podržte

a

, Led indikátor by měl blikat, za tři sekundy by mělo světlo nepřerušovaně
svítit, poté podržte jakékoliv tlačítko, které potřebujete ovladač „naučit“.
6. Reset do továrního nastavení

Podržte tlačítka
a
, po třech sekundách by se měl rozsvítit indikátor
LED – tlačítka poté pusťte. Indikátor by měl zhasnout a o pár sekund později se znovu
rozsvítit – tímto indikátor ohlásí dokončení resetování ovladače do továrního
nastavení.
7. Funkce kliknutí na klávesnici u myši

Zmáčkněte tlačítka ALT a Enter zároveň pro funkci levého tlačítka myši.

