
Overview

Thank you for purchasing this mini wireless QWERTY keyboard,

air mouse, IR remote combo with Audio feature.

You can use it for emails,to enjoy your favorite games. It is

compatible with HTPC,TV BOX running Android systems.It also

supports the Sony Playstation3. Use it with your HTPC on your

Sofa or browse the internet in the most comfortable fashion.

This is also a universal infrared remote controller with

programming feature. The remote control has a powerful

ability to identify unknown format with a wide and reliable

range of programming formats which means it is compatible

with 99.9% TV infrared remote controls in the market. After

programming, the signals can be transmitted with high

precision with a wide learning range(20kHz~60kHz) and a

small frequency error(±1kHz).

Package contents

· Multifunction keyboard

· USB Wireless Receiver

· User Manual

· USB charging cable

System Requirements

· HID compatible device

· USB port

· Windows 2000

· Windows XP

· Windows Vista, Windows CE, Windows 7,Windows 8

· Linux (Debian-3.1,Redhat-9.0,Ubuntu-8.10,Fedora-7.0 tested)

· Android OS (With standard USB interface)

Specifications

· Receiver (dongle): Nano style

· Connect port: With USB2.0 above

· RF mode: 2.4Ghz GFSK

· Transmission distance: Up to 10 meters

· Transmission Power: Less than +4db

· Power supply: Rechargeable 350mAh polymer Lithium-ion

battery

· Charging voltage: 4.4V ~ 5.25V

· Charging current: 300mA

· Sleeping Current class1: 72uA

· Operation Voltage: 3.7V

· Operating Current: 22mA

· Product weight: 100g

· Product Size: 170mm*49mm*16mm

Installation

Open the gift box and pick up the USB receiver.

Insert the USB Receiver into an available USB port.Turn on

the keyboard.

The keyboard will be found automatically. No further

actions are required.No further actions

are required – you are now ready to use your keyboard!

NOTE：USB cable can be used for battery charging.

Using Air mouse

Air mouse function relies on specific some to activate.

In the activation status, the mouse will follow your gestures

in any direction, to help you perform the moving, clicking,

dragging,etc. In any status, you can use the “Lock”

button to lock and unlock the air mouse.

You will enjoy more convenience and control on-screen

menu easier.

Audio Feature (Optional)

Audio feature configuration is available for this device,

including MIC, Speaker, Headphone port, etc. Particularly,

users can switch the voice broadcasting mode between

terminal and keyboard by Audio Switch. Under some

systems, the audio feature requires manual configuration.

Auto sleep and wake up feature

The keyboard also has an auto sleep and wake up

feature.Within three minutes, if no key is pressed, the

keyboard will automatically go into sleep mode. In sleep

mode, all lights are extinguished. Users can press any key

to wake up the device.

Switching off the keyboard after use

After use, push the switch to“OFF” position. This turns off

the keyboard. The USB receiver does not need to be pulled

out from the PC. You can use it directly next time.

Charging the battery

The device uses built-in polymer lithium-ion battery.

Please use only approved data cables and chargers.

Note: Fully charge the unit before initial operation. This

device can be used when charging, but charging time will

be extended.

When the battery is low, the low-voltage light will blink to

warn the user. The unit will be automatically turned off if

the battery has been depleted.

4．Repeat steps 2-4 and finish the programming for

other keys.

5．Press Set or leave it without any operation 10 seconds,

the remote will exit programming mode.

Note: Only one set of original remote can be programmed
and memorized.

3．Press the key to be programmed in the original remote,

the remote LED will flash three times and be lighted,

indicating the programming is completed. （in the

programming status, if no key is pressed more than 10

seconds, it will exit programming status automatically.）

When you open the package and begin to use the keyboard,

if the blue LED can not be lighted, you can operate as

follows to pair (this operation is suitable for situation where

a new USB receiver requires paring)

Step1: Keep your PC on.

Step2: Press the "Esc" without releasing.

Step3: Power on the keyboard and release the "Esc"

immediately.

Step4: Plug the USB receiver into the USB port of your PC.

Wait a moment. The keyboard will be paired automatically.

Then you could try if it works well.

1.Air Mouse

: Cursor Drift

Problem: cursor moves out of control

Possible problem: signal interference/environment problem

Solution: press + without releasing and put the

keyboard on the desk horizontally.

The LED will flash fast and cursor will not move in

A

the screen. This means the calibration is finished.

You can repeat the operation if the calibration is not

successful.

B: Lock air mouse(enable or disable air mouse )

In activation status, press to lock. You can press

again to unlock.

C: DPI: Press         +         to adjust DPI.

2. Audio feature (only for the audio version)

A: the audio version supports audio feature. If there is no

headphone plugged in the keyboard headphone jack, only

the microphone can work. When you plug in the headphone,

you can press + to use headphone and

microphone simultaneously.

B: only when your device supports audio feature, the audio

feature can be used.

·Do not expose the device in extreme heat or cold

environment, which will shorten the battery life.

Disposal

Always dispose the used appliance at a recycling

centre. Do not dispose the used appliance together

with the household waste.

Note:

Due to the adoption of 2.4G radio waves technology to

communicate, the connection can be subject to

interference from obstacles, like walls, metals, or other

electronic devices. Please keep the keyboard and the

dongle clear of obstacles.

In line with the policy of continued development,

the manufacturer reserves the right to amend the

specifications without prior notification. The illustrations

in the user manual are for reference only. Please operate

according to the real design.

How to program the remote?

1．Press the SET button more than 4 seconds, the

yellow LED will blink once.

2．Align the remote IR lamp with the original remote

IR lamp (note: distance less than 7cm). Then, press the

key to be programmed, LED indicator will flash twice and

be lighted, which means the key is ready for programming.

Product Image

Images are for reference only

3.Shortcut keys

A          +（Q,W,E,R,T,Y,U,I,O,P）=1 TO 0

B When air mouse is activated, it works as left

mouse; when air mouse is locked, it works as ENTER

Warning

·When charging finishes, pull out the charging cable.

·Never try to open or repair this product yourself.

·Keep this device away from fluids, such as water.

Maintenance

·Do not attempt to disassemble the device or replace the

rechargeable battery. Doing so will void the warranty.

·The battery will discharge if it is stored for a long time without

operation.

·Use the specified charger. Disconnect the device when the

battery is fully charged.

Overcharging the battery will shorten the battery life.
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Felhasználói Kézikönyv
Rii i25

Vezetéknélküli Billentyűzet 



1. Bevezetés

Ez egy kisméretű, vezetéknélküli, multifunkciós QWERTY billentyűzet, 
egér kurzorral kombinálva. Kiválóan alkalmas e-mailek írásához, 
szövegek szerkesztéséhez, chateléshez vagy játékokhoz. Kompatibilis 
eszközök: Számítógépek, médialejátszók és Playstation3, Xbox360 
konzolok. 
A készülék ezenfelül infravörös távirányítóként is működhet, ami képes 
megjegyezni a legtöbb vevőegységet, így a tévékészülékek kb. 99%-hoz 
használható. Nagy frekvenciatartománya (20~60kHz) és kis hibahatára 
(±1kHz) biztosítja a megbízható és pontos működést.

2. Rendszer követelmények

- 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)



3. A csomag tartalma:

-Multifunkciós távirányító és billentyűzet 
-USB vezetéknélküli vevő
-Felhasználói kézikönyv
-USB töltőkábel

4. Műszaki jellemzők

-Vevő (hardverkulcs): Kis méretű 
-Csatlakozó bemenet: USB2.0 
-Átviteli mód: GFSK 2,4GHz
-Átviteli távolság: <10méter
-Jel erőssége: <4dB
-Tápellátás: Újratölthető 350mAh lítium-ion akkumulátor 
-Töltési feszültség: 4,4V~5,25V
-Töltési áramfelvétel: 300mA
-Nyugalmi áramfelvétel: 72µA
-Működési feszültség: 3.7V
-Működési áramfelvétel: 22mA
-Tömeg: 100g
-Méretek: 170 mm x 49 mm x 16 mm
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5. Telepítés
1. Nyissa fel a készülék hátoldalát és vegye ki belőle az USB

vevőegységet.
2. Csatlakoztassa a vevőegységet a használni kívánt eszköz USB

bemenetébe, majd kapcsolja be a billentyűzetet.
3. A készülék és a billentyűzet párosítása automatikusan létrejön, így

azonnal használhatja a billentyűzetet, nincs szükség további
műveletekre.

MEGJEGYZÉS: Az USB kábel az akkumulátor töltésére is használható.

6. Egér kurzor
A funkció használatához nyomja meg az előre beállított gombot. Ha a 
funkció be van kapcsolva, akkor az egér kurzor követi a távirányító 
mozdulatait bármely irányban, így segítve a kiválasztott eszköz 
kezelését. Bármely állapotban a "Zárolás" gomb megnyomásakor 
kapcsolhatja ki vagy be az egér kurzor funkciót. A funkció használata 
megkönnyíti és egyszerűsíti a képernyőn megjelenő kezelőfelület 
irányítását.

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



8. Hang beállítások
A billentyűzeten található gombok segítségével a hozzá 
csatlakoztatott audio eszközök beállítása is lehetséges, ezen felül 
képes a billentyűzet és a bemenet közötti közvetítési mód 
átkapcsolására is. Néhány rendszer esetén a beállításokat csak 
manuálisan lehet elvégezni.

9. Automatikus elalvás és felébredés funkció
3 perc tétlenség után a készülék automatikusan elalszik, ekkor az 
összes LED fényjelző kikapcsol. A felébresztéshez nyomjon meg egy 
gombot a távirányítón.

10. Akkumulátor töltése
Az eszköz a beépített lítium-ion akkumulátort használja. Az akku 
töltéséhez csak a megengedett adatkábel és töltő használható. 
Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen 
töltve. A billentyűzet töltés közben is használható, ekkor azonban a 
töltési idő megnövekszik. Alacsony akkufeszültség esetén a  LED 
villog. A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor 
lemerült.



11. Távirányító programozása

1. Tartsa nyomva a "SET" gombot négy másodpercig, ezután a sárga
LED egyszer villog.

2. Helyezze közel a Rii távirányító infravörös lámpáját az
eredeti távirányító infravörös lámpájához (kevesebb, mint 7cm
távolságra), majd nyomja meg a programozni kívánt gombot, ekkor
a LED kétszer villog, ami jelzi, hogy a gomb készen áll a
programozásra.



4. A többi gomb programozásához ismételje meg a fenti műveletet.
5. A programozás elmentéséhez és kilépéshez nyomja meg a "SET"

gombot.

MEGJEGYZÉS: Csak egy darab eredeti távirányító tanítható fel a 
Rii távirányítóra.

3. Nyomja meg a megfelelő gombot az eredeti távirányítón egyszer,
ekkor a LED háromszor villog, ami jelzi, hogy a programozás
befejeződött. Ha 10 másodpercig nem nyom meg semmilyen
gombot, akkor a készülék automatikusan kilép a programozói
állapotból.



A billentyűzet első használatakor, ha a kék LED nem világít, akkor 
szükséges a billentyűzet párosítása a kiválasztott készülékhez, ehhez 
kövesse az alábbi lépéseket:

1. Lépés: Kapcsolja be a számítógépet.
2. Lépés: Tartsa nyomva az "Esc" gombot.

3. Lépés: Kapcsolja be a billentyűzetet, ekkor egyből engedje fel az
"Esc" gombot.

4. Lépés: Csatlakoztassa az USB vevőegységet a számítógép USB
bemenetébe. Várjon egy kicsit, ezután a billentyűzet automatikusan
párosítva lesz a számítógéppel.

12. Kurzor egér
Kurzor sodródás korrekció
Ha a kurzor akkor is mozog a képernyőn, ha nem mozdítja a 
távirányítót vagy nem megfelelően mozog az egér kurzor 
mozgatásakor, akkor hajtsa végre az alábbi korrekciós műveletet:
1. Tartsa nyomva a  +  gombot, majd a billentyűzetet helyezze 

vízszintes helyzetbe.
2. A LED gyorsan villog és várjon, amíg a kurzor nem mozog a

képernyőn, ekkor a kalibrálás befejeződött.



gombot. A 
Kurzor egér funkció KI/BE kapcsolása:
A funkció kikapcsolásához nyomja meg egyszer a 
bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot újra.
DPI beállítás: 
Nyomja meg egyszerre a          +           gombot.    

13. Hang beállítások
A billentyűzeten található gombok segítségével a hozzá csatlakoztatott 
audio eszközök beállítása is lehetséges. Ha a billentyűzet audio 
bemenetébe nincs csatlakoztatva fejhallgató vagy hangszóró, akkor csak 
a mikrofon működik. Ha van fejhallgató csatlakoztatva, akkor nyomja meg 
egyszerre a    +    gombot a hangszóró és mikrofon egyidejű 
használatáért.

14. Figyelmeztetések

-Az akku töltés végeztével húzza ki töltőkábelt a billentyűzetből, mert a 
túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
-Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket. 
-A készüléket tartsa távol folyadékoktól.
-A töltéshez csak a meghatározott típusú töltőeszközt használjon.



-Ne használja vagy tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékletű 
környezetben.
-Ne szedje szét a készüléket és ne cserélje ki az akkumulátort.
-A 2,4GHz hullám technológia alkalmazása miatt a billentyűzet és a 
vevőegység közé ne rakjon fémet vagy más elektronikai  eszközt, mert 
zavarhatják egymás 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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