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Rii X1
Multimédiás 

Billentyűzet és Touchpad

Felhasználói Kézikönyv



1. Bevezetés

Ez egy kisméretű, vezetéknélküli QWERTY billentyűzet és 
touchpad. Kiválóan alkalmas otthoni multimédiás eszközök (mint 
pl.: számítógépek, tabletek, konzolok, tévék, stb.) kezeléséhez, 
gépeléshez, játékokhoz. 

2. A csomag tartalma

- Multimédiás billentyűzet 
- USB vezetéknélküli vevő 
- Felhasználói kézikönyv 
- USB töltőkábel

3. Rendszerkövetelmények

- HID kompatibilis eszköz
- USB bemenet
- Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 
- Linux (Debian-3.1,Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0) 
- Android OS (szabvány USB bemenettel)

4. Műszaki jellemzők

- Készenléti idő: 500~700 óra
- Jel erőssége: <4dB
- Tápellátás: Beépített lítium-ion akkumulátor
- Nyugalmi áramfelvétel: <1mA
- Töltési áramfelvétel: <350mA
- Töltési feszültség: 4,2V~5,05V
- Működési hőmérséklet: -10°C~55°C
- Tömeg: 100g
- Méretek: 151 mm x 59 mm x 12,5 mm



5. Telepítés

1.Vegye ki az USB vevőegységet a készülék hátoldalából.
2. Csatlakoztassa az USB vevőegységet a használni kívánt

eszköz USB bemenetébe.
3. Kapcsolja be a Rii vezetéknélküli billentyűzetet és várjon, amíg

a két eszköz párosítása befejeződik, ezután használható a
billentyűzet.

Megjegyzés:
Az USB kábel az akkumulátor töltéséhez is használható.

6. Automatikus elalvás és felébredés funkció

3 perc tétlenség után a készülék automatikusan elalszik, de a 
vezeték nélküli kapcsolatot jelző LED tovább világít. A 
felébresztéshez nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten. 

Használat után nyomja meg az “OFF” gombot  a billentyűzet 
kikapcsolásához. Az USB vevőegységet nem szükséges kihúzni 
a bemenetből. 

7. Billentyűzet kikapcsolása

Az eszköz a beépített lítium-ion akkumulátort használja. Az akku 
töltéséhez csak a megengedett adatkábel és töltő használható. 

8. Akkumulátor töltése



Megjegyzések: 
1. Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel
legyen töltve. 
2. A billentyűzet töltés közben is használható, ekkor azonban a
töltési idő megnövekszik. 
3. Alacsony akkufeszültség esetén a megfelelő LED villog.
4. Az eszköz automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor lemerült.

9. Figyelmeztetések

- Az akku töltés végeztével húzza ki töltőkábelt a billentyűzetből, 
mert a túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát. 
- Ne próbálja meg saját kezűleg kicserélni az akkumulátort vagy 
megjavítani a készüléket.
- Ügyeljen, hogy a touchpad felületét ne érje erős ütődés vagy 
éles tárgy, mert kárt tehet a működésében.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket szélsőséges 
hőmérsékletű környezetben.
- A készülék tisztításához használjon nedves ruhát és enyhe 
tisztítószert. Ne használjon oldószert vagy erős tisztítószert, mert 
károsíthatják a készülék burkolatát.
- A 2,4GHz hullám technológia alkalmazása miatt a távirányító 
és a vevőegység közé ne rakjon fémet vagy más elektronikai 
eszközt, mert zavarhatják a megfelelő működését.
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A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. 
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 
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