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VÝROBNÍ ČÍSLO 

Bezdrátová Air Mouse Wechip 

 1. POPIS 
 

Představení 

Air Mouse Wechip je 

zařízení, které 

kombinuje několik 

způsobů, jakými lze 

ovládat počítač, SMART 

TV, Set-top box a další. 

Instalace Air Mouse je 

jednoduchá. Stačí zapojit 

USB přijímač do Vašeho 

zařízení. Přijímač zajistí 

oboustrannou komunikaci s Air Mouse. 
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Tlačítka 
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Párování 

Air Mouse byla již spárovaná s přiloženým USB přijímačem. Po vložení přijímače do USB 

konektoru dojde k automatickému připojení.  

Pokud po zapojení přijímače nedojde k automatickému připojení Air Mouse, je nutné 

zařízení spárovat. 

 

 

Párování Po zapojení USB přijímače, podržte Air Mouse v jeho blízkosti  

(max. 10 cm). Stiskněte současně tlačítko pro snížení  

hlasitosti a tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Tlačítka držte po dobu  

alespoň 3s. Modrý LED indikátor zabliká 3x, tímto zařízení přešlo  

do módu párování. 

Úspěšné párování Po několika vteřinách párování, modrý LED indikátor opět 3x  

zabliká. Toto značí, že došlo k úspěšnému spárování. 

Neúspěšné párování Pokud modrý LED indikátor zabliká až po 30 vteřinách a poté se  

vypne, nedošlo k správnému spárování. Postup spárování 

prosím opakujte. 

 

IR učící funkce 

Tato funkce dovoluje, aby se Air Mouse naučila ovládací tlačítka, které doteď 

používáte na ovladači k Vašemu zařízení a tím ho zcela nahradit. 

Položte Air Mouse a ovladač čelem k sobě. Polohu ovladačů udržujte po celou dobu 

stejnou. 
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Stiskněte současně tlačítka ON/OFF a OK. Po 3s se rozsvítí modrý LED indikátor. 

Stiskněte znovu tlačítko ON/OFF, modrý LED indikátor začne blikat. Poté stiskněte 

směrové tlačítka „nahoru“ na Air Mouse, poté stiskněte směrové tlačítko „nahoru“ 

na stávajícím ovladači.  

Tímto se Air Mouse naučila funkci tlačítka „nahoru“ na Vašem zařízení (například 

SMART TV) a k jeho ovládají lze nyní použít Air Mouse. 

Tento postup opakujte i pro další tlačítka na ovladači. Nejprve stiskněte tlačítko na 

Air Mouse, poté stiskněte odpovídající tlačítko na stávajícím ovladači. 

Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko      na Air Mouse. 

Nyní lze použít Air Mouse k ovládání vašeho zařízení. 

Zabránění nechtěnému stisknutí tlačítek 

Aby se zabránilo nechtěnému stisknutí tlačítek, je ovladač vybaven funkcí blokace 

tlačítek na spodní straně Air Mouse. 

Funkce Air Mouse (létající kursor) 

Po stisknutí tlačítka Air Mouse       se zpřístupní funkce kursoru. Kursor bude 

kopírovat pohyby Air Mouse na obrazovce Vašeho zařízení. Tlačítko „OK“ slouží 

jako levé tlačítko myši. Tlačítko „Menu“ slouží jako pravé tlačítko myši. 

Po opětovném stisknutí tlačítka Air Mouse       dojde k uzamčení funkce kursoru. 

Rychlost pohybu kursoru 

Kursor má 4 rychlosti pohybu po obrazovce (rychlost 1 – nejpomalejší, rychlost 4 - 

nejrychlejší). 

Pro zvýšení rychlosti kursoru stiskněte současně tlačítko „OK“ a tlačítko „zvýšení 

hlasitosti“ po dobu 3s. Modrý LED indikátor 2x blikne a rychlost kursoru se zvýší o 

1 stupeň. 
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Pro snížení rychlosti kursoru stiskněte současně tlačítko „OK“ a tlačítko „snížení 

hlasitosti“ po dobu 3s. Modrý LED indikátor 2x blikne a rychlost kursoru se sníží o 1 

stupeň. 

Režim spánku 

V případě 15s nečinnosti se Air Mouse uloží do režimu spánku. Po stisknutí 

jakéhokoliv tlačítka se Air Mouse přepne do normálního režimu a je připravena 

k použití. 

Nabíjení 

Air Mouse je vybavena integrovanou baterií. K nabití lze použít přiložený Micro USB 

kabel a standardní telefonní nabíječku. 

 

 2. SPECIFIKACE 
 

Frekvenční 

modulace 

GFSK Počet tlačítek 57 

Frekvence 2.4 – 2.4835 GHz Spotřeba   <9 mA 

Pracovní 

teplota 

-20°C - 65°C Spotřeba 

režim spánku 

<25 uA 

Baterie 300mAh, 3.7V lithiová 

baterie 

Dosah 10 m 

Konektor Micro USB Rozměry 158x55x16,5mm 

Podpora Windows/Android/Mac 

OS/Linux 

Hmotnost 86,5 ± 5 g 
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 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 

 Tento produkt má integrovanou baterii. Při nabíjení používejte zdroj 5V. 

 Pokud není Air Mouse dostatečně nabita, případně pokud není využívaná po dlouhou 
dobu, před použitím baterii nabijte. 

 Pro nabíjení použijte přiložený USB kabel. Nadměrné nabití může zkrátit životnost 
baterie. 

 Použití v teplém a chladném prostředí zkrátí životnost baterie 

 

Obsah balení: 

 Air Mouse 
 USB přijímač 
 Micro USB kabel 

 Manuál 


