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Overview
Thank you for purchasing the Mini Multifunction Keyboard! , Wireless
Mini QWERTY Keyboard & Air Mouse & IR remote & Audio chat Combo,
with USB interface receiver. And Built-in advanced lithium-ion battery,
energy-efﬁcient
You can use it for emails, chat, or 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 learning function.
The remote control has a powerful ability to identify unknown format with
a wide and reliable range of learning formats which means about 99.9%
TV infrared remote control on the market can be learnt .After learning the
signals can be transmitted with high precision with a wide learning range
(20kHz~60kHz) and a small frequency error(±1kHz).

Features
• 8-channel infrared remote control learning function
• Source code quickly learn other remote control
via infrared remote control of the device
• Windows multimedia control keys the (GOOGLE
TV hotkey)
• Wireless audio and online voice dialogue

Introduction
Product overview

XBOX360/PS3 ect.
PC Devices

TV ect.
HTPC/IPTV
Android TV BOX

Package contents
•Multifunction Keyboard
• USB Wireless Receiver
• User Manual
• USB charge cable

Applicable equipment list
• HID compatible device
• USB port
• Windows 2000
• Windows XP
• Windows Vista ,Windows CE, Windows 7
• Linux(Debian-3.1,Redhat-9.0 Ubuntu-8.10
Fedora-7.0 tested)
• Android OS (With standard USB interface)
• HD Player,TV set
• Set-Top BOX ,DVD/VCD/CD equipment.
• Air Conditioning Remote Control.

Appendix
Technical parameters
• Dimensionskeyboard:156*49.5*10mm
• DimensionsRFreceiver:19x14.3 x 6.15mm
• Weight:74g
Function parameters
(wireless keyboard and air mouse)
• Frequency range: 2401-2480MHz
• Operational Range: up to 10 meters
• Transmit power : +4db Max.
• Operation voltage: 3.3V
• Operation current: < 50mA
• Charging current: < 300mA
• Sleep current: < 50μA
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1. Bevezetés
Ez egy kisméretű, vezetéknélküli, multifunkciós QWERTY billentyűzet,
egér és audio csevegésre alkalmas készülék USB vevőegységgel és
beépített lítium-ion akkumulátorral. Kiválóan alkalmas e-mailek
írásához, szövegek szerkesztéséhez, chateléshez vagy játékokhoz.
Kompatibilis eszközök: Számítógépek, médialejátszók, házimozi
rendszerek 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 megbízható és pontos működést.
2. Jellemzők
• 8-csatornás infravörös távirányító funkció.
• Windows multimédiás vezérlő gombok.
• Vezetéknélküli audio és online csevegés.

3. A csomag tartalma:
• Multifunkciós távirányító és billentyűzet
• USB vezetéknélküli vevő
• Felhasználói Kézikönyv
• USB töltőkábel
4. 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)
• HD felbontású TV készülék
• Multimédiás/CD/DVD/BD lejátszó eszközök
• Légkondicionáló berendezések

5. Műszaki jellemzők
• A készülék méretei: 156 mm x 49,5 mm x 10 mm
• A vevőegység méretei: 19 mm x 14,3 mm x 6,15 mm
• Tömeg: 74g
• Frekvencia tartomány: 2401~2480MHz
• Működési tartomány: <10méter
• Átviteli teljesítmény : <4dB
• Tápfeszültség: 3,3V
• Működési áramfelvétel: <50mA
• Töltési áramfelvétel: <300mA
• Nyugalmi áramfelvétel: <50μA
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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.

