
Manual de utilizare TASTATURA QWERTY + AIR MOUSE + 
TELECOMANDA MINI SMART KODI C2 2.4G, GYROSCOP SI IR PC, 
SMART TV, ANDROID BOX

Dispozitivul  este o telecomandă combo multimedia. Acesta integrează 
funcțiile cheie ale unui a tastatura, funcția mouse-ului și telecomanda într-
un singur dispozitiv. Poate fi folosit pentru a opera mai multe dispozitive, 
cum ar fi un PC, televizor inteligent, casetă Android TV și multe altele. 
Dispozitivul flymote vine cu un dongle USB 2.0 compatibil cu toate 

brandurile majore ale sistemului de operare, cum ar fi Android, Linux, Windows și Macintosh.

1. Încărcați dispozitivul  înainte de utilizare,acesta are  acumulator
reîncărcabil , bateria nu este complet încărcată din producție. 
Încărcați telecomanda cu ajutorul cablului microUSB înainte de 
utilizare.

2. Conectați dongle-ul USB

Conectați dongle-ul USB în portul USB al dispozitivului care va fi 
utilizat împreună cu flymote-ul.

1. Apăsați tasta 'Set' timp de 3 secunde, indicatorul verde se 
aprinde.

 2. Apăsați pe oricare dintre taste, apoi indicatorul verde începe 
să clipească. 

3. Țineți orizontal telecomanda pentru a fi înclinata în partea de 
sus a acestui dispozitiv la o distanță între 1 - 3 cm.

Funcția mouse-ului aer este activată ca implicită. Apăsați orice tastă pentru a activa cursorul mouse-ului. 
Mouse-ul  are funcția de memorie, ceea ce înseamnă că menține starea cursorului după activarea din 
stadiul de stand-by. Tasta "OK" este funcția ENTER pe care o puteți utiliza cu bare de navigare pentru a 
intra în opțiunile de meniu. 2. Apăsați tasta "Mouse Switch" pentru a activa / dezactiva funcția mouse-ului , 
tasta "OK" devine funcția stânga a mouse-ului în modul mouse cursor.

Dacă cursorul uneori se blocheaza,țineți apăsat butoanele "Înapoi" și "Acasă" in același timp de 3 secunde 
pentru a sincroniza controlerul. Indicatorul va începe să clipească rapid.Mentineti telecomanda într-o 
singura pozitie pana ce aceasta se resincronizeaza cu receptorul USB. Când indicatorul se aprinde, 
telecomanda a fost reasincronizat.

Daca telecomanda nu functioneaza si indicatorul albastru licare chiar daca receptorul este conectat 
corect,puteti rezolva aceasta problema prin reapropierea dispozitivului.Pastrati distanta dintre telecomanda 
si televizor de aprox.1m, tineti apasata tasta Vol.down si Mouse Switch timp de 2 secunde si cand 
indicatorul albastru incepe sa clipeasca intermitent asezati telecomanda pe o suprafata plana.Cand 
indicatorul albastru nu mai clipeste si porneste,sincronizarea este realizata cu succes.


