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1. Bevezetés
Ez egy vezetéknélküli távirányító lézeres mutatóval és USB 
vevőegységgel. Alkalmas irodai és otthoni használatra, 
illetve közlekedési vagy oktatási területen is. A készülék 
segítségével kényelmesen kezelheti a számítógép 
képernyőjét, projektorokat, tableteket, házimozi vagy autós 
szórakoztató berendezéseket, stb. 

A piros lézer segítségével akár 15 méter távolságból is  
rámutathat a képre vagy képernyőre. A gyorsgombok 
segítségével gyorsabban válthat a menük vagy képek 
között, ezen kívül alap utasításokat is adhat a lejátszás 
kezeléséhez. A készülék használatához nincs szükség 
szoftveres telepítésre, az USB vevő csatlakoztatása után a 
távirányító azonnal használható. A készülék hátulján 
található USB vevő tárolóban elhelyezheti az USB vevőt, 
így könnyen és kényelmesen szállítható és cserélhető két 
készülék között.



Lejátszás

Leállítás

Zárolás

Lézer

Rajzoló Ecset
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2. A készülék felépítése



3. Funkció gombok:

Zárolás: Nyomja meg egyszer a nyomógombok 
lezárásához. A feloldáshoz nyomja meg újra.

Lejátszás

Leállítás

Rajzoló Ecset 

Fehér Képernyő 

Fekete Képernyő

Radír

Ha a kurzor nincs zárolva, akkor bal 
egérgombként működik. Ha a kurzor le van 
zárva, akkor "Enter" gombként működik.

LED jelzések:

1. Ha a távirányító nincs csatlakoztatva, akkor a LED
lassan villog.

2. Ha az elemek hamarosan lemerülnek, akkor
a LED gyorsan villog.

Lézer

Jobb-klikk/Vissza

Némítás



USB Vevő rekesz

USB Vevő

Elem tartó rekesz

4. A csomag tartalma:

1. Multimédiás Távirányító
2. 2 db AAA méretű Elem
3. Felhasználói Kézikönyv
4. USB Vezetéknélküli Vevő

Felhasználói 
Kézikönyv

1 2 3 4

Hátlap



5. 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)

6. Műszaki jellemzők:

- Vevő (hardverkulcs): Kis méretű
- Csatlakozó bemenet: USB2.0
- Átviteli mód: GFSK 2,4GHz 
- Átviteli távolság: <10 méter 
- Jel erőssége: <4dB
- Tápellátás:  2 db AAA méretű elem
- Nyugalmi áramfelvétel: 5µA
- Működési feszültség: 3V
- Működési áramfelvétel: <15mA
- Tömeg: 65g (Elemekkel és vevővel együtt)
- Méretek: 132 mm x 4 mm x 22 mm



MEGJEGYZÉS: Alacsony elemfeszültség esetén a LED 
gyorsan villog, ami jelzi, hogy az elem hamarosan lemerül 
és ki kell cserélni. A távirányító automatikusan kikapcsol, ha 
az elemek lemerülnek.

7. Telepítés:
- Távolítsa el a készülék hátlapját és vegye ki az USB 
  vevőegységet a rekeszből.
- Csatlakoztassa az USB vevőegységet a használni kívánt 
  eszköz USB bemenetébe. Rakjon az elemtartó rekeszbe 2 
  db AAA méretű elemet.
- Kapcsolja be a távirányítót bármely gomb 
 megnyomásával. A távirányítót a csatlakoztatott készülék 

  automatikusan felismeri, a távirányító készen áll a 
  használatra!

8. Egér Kurzor
Nyitott állapotban a távirányító használatával az egér kurzor 
követi a távirányító mozdulatait bármely irányban, így 
segítve a kiválasztott eszköz kezelését. Bármely állapotban 
a "Zárolás" gomb megnyomásakor az egér kurzor funkció 
kikapcsol. A visszakapcsoláshoz nyomjon meg bármely 
gombot  távirányítón. A funkció használata megkönnyíti és 
egyszerűsíti a képernyőn megjelenő menü irányítását.



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

10. Figyelmeztetések
- Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket. 
- A készüléket tartsa távol folyadékoktól.
- Ne próbálja szétszedni a készüléket.
- Ha hosszú ideig nem használja az eszközt, akkor vegye ki 
  belőle az elemeket.
- Ne tárolja és használja a készüléket szélsőséges 
  hőmérsékletű környezetben, mert az lecsökkenti az 
  elemek élettartamát.
- A 2,4GHz hullám technológia alkalmazása miatt a 
  távirányító 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. 
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A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 
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