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Multimédiás 
Billentyűzet és Touchpad

Felhasználói Kézikönyv

Rii K18



1. Bevezetés

Ez egy kisméretű, 2 az 1-ben, 83 gombos, vezetéknélküli, QWERTY 
billentyűzet és touchpad. Kiválóan alkalmas otthoni multimédiás 
eszközök (mint pl.: számítógépek, tabletek, konzolok, tévék, stb.) 
kezeléséhez, gépeléshez, játékokhoz. 

2. A csomag tartalma

Billentyűzet USB vevőegység USB töltő kábel Felhasználói 
Kézikönyv

3. 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)
- Amazon Fire Stick

Felhasználói 
Kézikönyv



4. Műszaki jellemzők

- Méretek: 317,2 mm x 123,6 mm x 18,3 mm
- Tömeg: 342 g
- Tárolási hőmérséklet: -10°C~55°C
- Tápellátás: Újratölthető, 850mAh lítium-ion akkumulátor 
- Jelátviteli távolság: <10 méter
- Jelátviteli teljesítmény: <5dB
- Működési feszültség: 3,7V
- Működési áramerősség: <18mA
- Töltési feszültség: 4,2~5,05V
- Töltési áramerősség: <300mA
- Nyugalmi áramfelvétel: <50µA



5. Gyorsbillentyűk

1. Caps Lock
2. Akkumulátor töltés
3. Vezetéknélküli kapcsolat
4. Akkumulátor feszültség

F1~F10 gombok funkciói:
1. Menü 6. Másolás
2. Keresés 7. Beillesztés
3. Sajátgép 8. Némítás
4. Internet böngésző 9. Hangerő csökkentés
5. Kurzor BE/KI kapcsolása 10. Hangerő növelés



6. Telepítés

1.Vegye ki az USB vevőegységet a készülék hátoldalából.
2. Csatlakoztassa az USB vevőegységet a használni kívánt eszköz USB

bemenetébe.
3. Kapcsolja be a Rii vezetéknélküli billentyűzetet, ekkor a billentyűzet 3.

ikonjának LED fényjelzője villogni fog egy kis ideig, majd a párosítás
után folyamatosan világít, ekkor használható a billentyűzet.

Megjegyzések:
1. A billentyűzethez csak a mellékelt USB kábel használható.
2. Ha a vezetéknélküli kapcsolatot jelző LED (3. ikon) nem világít, akkor
kövesse az alábbi lépéseket:

1. Lépés: Kapcsolja be a számítógépet és ellenőrizze, hogy a
billentyűzet fel legyen töltve.
2. Lépés: Nyomja meg és tartsa nyomva az "Esc" gombot a
billentyűzeten.
3. Lépés: Kapcsolja be a billentyűzetet és engedje fel az "Esc" gombot.
4. Lépés: Csatlakoztassa az USB vevőegységet a számítógép USB
bemenetébe.

3. Ha a billentyűzet ezután sem működik, akkor lépjen kapcsolatba a
forgalmazóval.



7. Touchpad használata

(1) Az egyujjas kattintás az egér bal gombjának felel meg.  
(2) A kétujjas kattintás az egér jobb gombjának felel meg.
(3) A kétujjas fel/le simítás az egér középső görgőjének felel meg.
(4) Az egyujjas simítás az egér kurzor mozgatásának felel meg.
(5) Nyomja meg egyszerre az "FN"+"Space" gombokat a kurzor 
sebesség beállításához (alapértelmezett: sebesség növelése).

8. Automatikus elalvás és felébredés funkció

3 perc vagy 2 óra tétlenség után a készülék automatikusan elalszik, 
ekkor az összes LED kikapcsol. A felébresztéshez nyomjon meg egy 
gombot a billentyűzeten. Az időtartam beállításához nyomja meg 
egyszerre az "FN" + "Esc" gombot.

Használat után nyomja meg az “OFF” gombot  a billentyűzet 
kikapcsolásához. Az USB vevőegységet nem szükséges kihúzni a 
bemenetből. 

9. Billentyűzet kikapcsolása



10. Megjegyzések:

1. Az Amazon Fire TV-vel együtt csak az "app2 fire" androidos
applikáción keresztül kompatibilis. Töltse le, majd futtassa az
alkalmazást a TV-n, ezután használhatja a Rii K18 billentyűzetet és
ebben az esetben is csak a letöltött alkalmazásokhoz használható. A
KODI egy alapértelmezett alkalmazás az Amazon Fire TV-n.

2. Nem használható bármely okos tévéhez. Néhány okos tévé nem
támogatja a külső eszközök csatlakoztatását. Használat előtt próbálja
ki egy vezetékes billentyűzettel, hogy működik-e.



11. Hibaelhárítás

Lehetséges megoldásHiba okaHiba

1. Az akkumulátor
lemerült.

2. A készülék nincs
bekapcsolva.

1. Töltse fel az akkumulátort.A készülék 
nem működik.

3. Az USB vevő
nincs  párosítva a  
készülékkel.

2. Ellenőrizze, hogy a
kapcsoló "ON" állásban 
legyen.

3. Csatlakoztassa az USB
vevőegységet az eszköz  
USB bemenetébe.

Rossz 
akkumu-

látor

Lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval.

1. Az akkumulátor nem tölt.

2. Az akkumulátort nem lehet
tölteni és a narancs LED 
folyamatosan villog.

3. Az akkumulátor nem működik
megfelelően.

Hiba oka Lehetséges megoldásHiba



Bizonyos 
gombok nem 
működnek.

Az eszköz 
nem mindig 
működik a 
leírásnak 

megfelelően.

1. A készülék
alvó módban 
van.

2. A készülék
hibás

1. Nyomja meg az "FN" + "Esc" 
gombokat az automatikus elalvási 
idő beállításához.

2. Lépjen kapcsolatba a forgalma-
zóval.

Az eszköz 
operációs 

rendszerének 
nyelvi 

beállítása 
nem egyezik a 

billentyűzet 
beosztásával.

Módosítsa az operációs rendszer 
nyelvi beállítását a billentyűzet 
beosztásának megfelelően.

A Touchpad 
nem 

működik.

1. Az akkumu-
látor feszültség 
alacsony.

2. A funkció ki
van kapcsolva.

3. A készülék
hibás.

1. Töltse fel az akkumulátort.

2. Nyomja meg az "FN" +
"F5" gombokat a funkció 
bekapcsolásához.

3. Lépjen kapcsolatba a forgalma-
zóval.

Lehetséges megoldásHiba okaHiba



1. Az eszköz
nem párosít-
ható.

3. Gyakran
újra kell 
párosítani a 
két eszközt.

2. A narancs
LED folya-
matosan vil-
log.

1. Az automa-
tikus párosít-
ás nem mű-
ködik megfel-
elően.

2. A készülék
hibás.

1. Állítsa be az az automatikus
elalvási időt 2 órára az "FN" + "Esc" 
gombok megnyomásával.

2. Távolítsa el az USB vezeték-
nélküli vevőt az USB bemenetből, 
majd helyezze vissza és próbálja 
meg az eszközök párosítását újra.

3. Lépjen kapcsolatba a forgalma-
zóval.

Csak a 
Touchpad 
működik

A csatlakozta-
tott készülék 

nem 
támogatja a 
külső beviteli 
eszközöket.

Használja a billentyűzetet más 
készülékhez vagy lépjen 
kapcsolatba a forgalmazóval.

Lehetséges megoldásHiba okaHiba
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Csökkentse a készül-
ékek közti távolságot 
a mellékelt USB 
kábellel. Csatlakoz-
tassa az egyik végét 
egy USB bemenetbe 
és a másik végét az 
USB vevőegysébe.

1. Egy gomb egyszeri
megnyomása megsok-
szorozódva látszódik a 
kijelzőn.

2. A jelátviteli távolság
csak alig 1-2 méteres.

Jel interferencia. Ez 
a jelenség akkor 
következik be, ha 
más elektronikai 

készülékek 
tartózkodnak a 

billentyűzet és a 
vevőegység között.

MegoldásHiba okaHiba

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. 
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