1. Схема продукту

позицію «Включено» та натисніть
будь-яку кнопку.
Вимк. звук
Актив. курсору
Гучність +

Вкл/Викл
Гучність Мікрофон

Кнопки
навігації

Підтвердження

Пульт-вказівка з
клавіатурою KIVI K2

Інструкція з
експлуатації

«Додому»

Назад

«Швидке меню»

Меню/Опції
KIVI TV

Управління
відтворенням

Підсвітлення

«Швидке меню». Працює тільки на
телевізорах Kivi.
Меню\Опції. Виклик контекстного
меню або додаткового меню опцій.
Попередній \ Наступний. При
відтворенні медіа файлів, дані
кнопки перемикають на наступний \
попередній файл у списку
відтворення. Дані кнопки також
можуть використовуватися для
перемикання сторінок в браузері
(за аналогією з PageUp
\PageDown).
Відтворення \ Пауза. Під час
процесу відтворення натисніть, щоб
поставити на паузу. Повторне
натискання продовжить відтворення.
Активація підсвічування.
Включайте і вимикайте підсвітку
клавіш, коли це буде необхідно.
Постійне використання підсвічування може швидко розрядити
акумулятор.
4.Індикація статусу роботи
Курсор включений за замовчуванням, коли пульт-вказівка знаходиться в робочому стані. При натисканні
кнопок, синій світлодіод блимає
один раз. Після 20 секунд без
використання, пульт переходить в
режим очікування.

Для підключення пульта до
телевізора Kivi(або іншого
пристрою), підключіть USB модуль з
комплекту пульта до будь-якого
USB входу в ТВ. Переведіть
перемикач на боковій стороні ПДУ в
4.1. Регулювання швидкості курсора
від повільного до швидкого:
Натисніть «ОК» і «V+» одночасно, і
швидкість переміщення курсору
почне рости. Від швидкого до
повільного: Натисніть «ОК» і «V-»
одночасно, і швидкість переміщення курсору почне зменшуватися.
Акумулятор: Даний ПДУ використовує Li-ion батарею BL-B5 4.2V з
сигналізацією низької напруги при
3.4V.
Індикатор рівня заряду: При
підключенні до зарядки, спалахує
червоний світлодіод. Після повної
зарядки світлодіод вимикається.
Ємність акумулятора: до 300мАч
Час роботи в активному режимі: до
25 годин. Час роботи в активному
режимі з активованою підсвічуванням: до 5 годин
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HOME. Повернення з будь-якого
меню в основне меню Смарт ТВ.
Назад. Повертає до попереднього
підменю, виходить з додатків. Для
виходу з деяких додатків потрібно
подвійне натискання цієї кнопки.

Б -> Z: Перемикання мови
клавіатури (працює лише на Смарт
ТВ KIVI).
ENTER: Підтвердження дії
SPACE: Пробіл.
ALT: Перемикання на розкладку з
символами.
6. Характеристики
З'єднання: 2.4G
Кількість кнопок: 68 кнопок Відстань
дистанційного керування: до 10 м
Тип батареї: Li-ion батарея (BL-5B)
Енергоспоживання: менше 10 мА під час
роботи
Енергоспоживання в режимі очікування: μ
A, близьке до нуля. Матеріал: пластик,
силікон

Виробник: Форсайт Ко. Лтд. 4\Ф, 1
Буд., Чанйує Індастріал Парк,
Шеньчжень, КНР

Backspace: Видаляє попередні
символи
Ф

KIVI TV. Запуск додатку KIVI TV.
Працює тільки на телевізорах KIVI.

Колір чорний Розмір: 163х47х11мм Вага:
80г

5. Інструкція з управління
клавіатурою

Й

Активація\Вимкнення курсору.
Включайте і вимикайте курсор
управління, коли буде необхідно.
При включенні \ виключенні
курсора, може змінюватися
алгоритм роботи кнопок-стрілок і
кнопки ОК.

Стрілки навігації. Дані кнопки
служать для перемикання між
пунктами меню і зміни параметрів.
Також, в меню перегляду Цифрового або Аналогового ТВ, кнопки
Вгору і Вниз працюють як кнопки
перемикання каналів.

2.Підключення

KIVI.ua

3.Функції кнопок:
Включення\Вимкнення ТВ.
Ця кнопка функціонує по ІЧ каналу і
налаштована виключно на роботу з
телевізорами Kivi.
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Імпортер: ТОВ «Бігтрейд». 01103,
вул. Михайла Бойчука, 30А, оф.28.
Київ, Україна.
KIVI.ua

