
 
RC12 Air Mouse 

Használati útmutató 

 

Bevezetés 

Köszönjük, hogy Measy terméket választott! 

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati 

utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. 

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma 

megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés 

nélkül megváltozhatnak! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel 

weboldalunkat a legfrissebb információkért! 

 

Kezdeti lépések 

 

Biztonsági figyelmeztetések 

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel 

csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.  

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket víz 

közelében. Ne bontsa meg a készüléket. Nincs a vásárló által üzemeltetendő 

alkatrész a készülék belsejében. A készülék megbontásával a garancia 

érvényét veszíti.  

A készülék rádiófrekvenciát használ, amely befolyásolhatja más 

rádiófrekvenciát használó eszköz működését (pl. WiFi router, más vezeték 

nélküli billentyűzet, stb.) 

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnyel történő 

érintkezést. Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne 

lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. 

Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál. Csak a készülékhez 

mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a 

garanciát.  

 
  



1 Bevezetés 

A Measy RC12 egy Air mouse, amely kettős funkcióval rendelkezik: 

mutatóeszköz és szövegbevitelt szolgáló billentyűzet egyben. Nincs szüksége 

sík felületre, hiszen a kezében tartva mutatóeszközként használhatja, illetve 

szöveget is bevihet vele. Használhatja számítógéphez, laptophoz, 

okostévéhez, Android HDMI stickhez, Android multimedia lejátszóhoz. 

 

3-az-1-ben funkció 

Az RC12 Air Mouse három funkcióval rendelkezik: távirányító, billentyűzet és 

egér.  

Távirányító funkció (a médialejátszót tudja vezérelni vele – multimedia 

lejátszásnál) 

 

Billentyűzet funkció 

 

  



Egér funkció (Touchpad) 

 
 

Tulajdonságok: 

3 x AAA elemes működés (a világon bárhol használható, nincs külön töltő, 

vagy belső akkumulátor, egyszerűen kezelhető, egyszerűen cserélhető) 

A fedlap alatt tároló az USB vevőnek (Megjegyzés: ez a távirányító csak a 

saját vevőjével kompatibilis!) 

Energiatakarékos mód: 2 perc tétlenség után a távirányító automatikusan 

lekapcsol. Bármely gomb megnyomása feléleszti a készenléti állapotból. 

Plug&Play működés – driver telepítése nem szükséges. 

Egyszerű használat, nem kell párosítani a vevővel, cask csatlakoztatni azt az 

USB porthoz, behelyezni a zelemeket, és máris használatra kész. 

Kompatibilis rendszerek: Windows XP/Vista/7/8, Android 

2.2/2.3/4.0/4.1/4.2/4.3/4.4 

Használható szémítógéphez, notebookhoz, tablethez, HDMI Android mini 

PC-hez, Android-os médialejátszóhoz 

 

Funkciógombok: 

 

Gomb Funkció 

ESC Vissza / kilépés 

POWER Számítógép kikapcsolása 

F4 A rendszer alapértelmezett webböngészőjét nyitja meg 

F5 Outlook Express megnyitása 

F6 A rendszer alapértelmezett médialejátszó programját nyitja meg 

F7 Előző media fájlra léptetés 

F8 Lejátszás / állj 

F9 Következő media fájlra léptetés 

F10 Némítás 

F11 Hangerő + 

F12 Hangerő - 

 

  



Alapbeállítások visszaállítása 

Ha a kurzor a kijelzőn csúszkál, vagy nem lehet mozgatni, helyezze a 

tévirányítót egy egyenes felületre, majd nyomja le és tartsa nyomva a FEL és 

LE gombot, majd ezt követően az ENTER gombot (minimum 1 másodpercig), 

ha a művelet sikerült, a visszajelző LED-ek villogni kezdenek.  

 

 

 

 

Ekkor csatlakoztassa az USB vevőt az USB csatlakozóba, ekkor az air mouse 

kódot cserél a vevővel. 5 másodperc után a LED fénye folyamatosan fog 

világítani, ez jelzi, hogy a beállítás sikeres volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gombok funkciója területenként 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Telepítés és csatlakoztatás 

Nyissa ki a távirányító hátlapját, majd helyezzen be az ábra szerint, ügyelve a 

polaritásra 3 db. AAA elemet (nem tartozék), majd zárja vissza a fedelet. 

Csatlakoztassa az USB vevőt a számítógép, vagy az Android médialejátszó 

USB aljzatába. 

 

 

 

 

 

Használat: 

1. A vezeték nélküli egér használata 

Fogja mindkét tenyerébe az air mouse-t, a jobb kezével az érintőpadot tudja 

kezelni. Az érintőpad job oldala gördítősávként funkcioná, illetve az 

érintőpadon végzett koppintás egér job gomb lenyomásnak számít. 

 

2. A vezeték nélküli billentyűzet használata 

Vegye két kézbe az ábra szerint a távirányítót. Tartsa az air mouse mindkét 

végét a tenyerében. Ekkor szabadon elkezdhet szöveget bevinni a 

távirányítóval. 

 

LED visszajelző státusza 

1. Villogó LED – hibás kapcsolódás 

2. Világító LED – Csatlakoztatva, vár 

3. Minden billentyű megnyomásra a LED villan egyet. 

  



Technikai specifikációk 

RF rádiófrekvencia  2.4 GHz RF 

Tápellátás AAA elem 1.5 V x 3 

Gomb élettartam Várhatóan kb. 1.500.000 lenyomás 

Fő egységek Remote control+ USB receiver 

USB vevő áramfelvétele Kb. 21.5 mA 

A távirányító áramfelvétele Kb. 20 mA 

Billentyűzet kiosztás QWERTY angol (USA) 

Táogatott operációs rendszerek Windows XP / Vista / 7 / 8, MacOS, 

Linux, Android 2.2 / 2.3 / 4.0+ 

Energiatakarékos mód 2 perc után 

 

Importőr / Forgalmazó: 
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