
H9 Miﾐi Hilleﾐtyűzet+touIhpad 

Haszﾐálati útﾏutató 

 

 

Biztoﾐsági figyelﾏeztetések 
A sérülések és az eszköz károsodásáﾐak elkerülése érdekéHeﾐ ﾏiﾐdig 
tartsa He a haszﾐálati útﾏutató utasításait. 
Az eszközHeﾐ Lithiuﾏ-Ioﾐ akkuﾏulátor található. Ne ﾏerítse ┗ízHe és 
ﾐe tárolja hosszaHH ideig ﾐed┗es körﾐ┞ezetHeﾐ, ﾏert ez az eszköz 
sérüléséhez ┗ezethet. 

 

Figyelﾏeztetés közlekedés Hiztoﾐságra 

Ne haszﾐálja az eszközt ┗ezetés közHeﾐ. Ha az eszközt 
haszﾐálﾐi szeretﾐé, ﾏiﾐdig álljoﾐ félre Hiztoﾐságosaﾐ. 

 

 

Figyelﾏeztetés közlekedés Hiztoﾐságra 

Ne haszﾐálja az eszközt ┗ezetés közHeﾐ. Ha az eszközt 
haszﾐálﾐi szeretﾐé, ﾏiﾐdig álljoﾐ félre Hiztoﾐságosaﾐ. 

 

 

Kapcsolja ki veszélyes áruk közeléHeﾐ 

Benziﾐkútoﾐ ┗ag┞ ol┞aﾐ hel┞ekeﾐ, ahol üzeﾏaﾐ┞agot, gázokat ┗ag┞ 
┗eszél┞es kéﾏia aﾐ┞agokat tárolﾐak, ﾏiﾐdig kapIsolja ki az eszközt. 

 

Kapcsolja ki veszélyes áruk közeléHeﾐ 

Benziﾐkútoﾐ ┗ag┞ ol┞aﾐ hel┞ekeﾐ, ahol üzeﾏaﾐ┞agot, gázokat ┗ag┞ 
┗eszél┞es kéﾏia aﾐ┞agokat tárolﾐak, ﾏiﾐdig kapIsolja ki az eszközt. 

 

Interferencia 

Miﾐdeﾐ ┗ezeték ﾐélküli eszközt érhet iﾐterfereﾐIia, aﾏel┞ 
hatással lehet az eszköz ﾏűködésére  

 

Kiegészítők 

Az eszköz töltéséhez haszﾐálja a ﾏellékelt töltő káHelt ┗ag┞ aﾐﾐak 
ﾏegfelelő, jó ﾏiﾐőségű káHelt és töltőt. 
A ﾐeﾏ ﾏegfelelő ﾏiﾐőségű kiegészítők haszﾐálatáHól eredő károkért 
a g┞ártó ﾐeﾏ ┗állal felelősséget. 

 

A Hilleﾐtyűzet részei 

1. Töltés, kapIsolat, ﾏűködés jelző LED 

2. Trackpad 

3. Bal- és joHH egér goﾏH 

4. MultifuﾐkIiós ériﾐtőpad 

5. Média┗ezérlő goﾏHok  

Vevőegység Isatlakoztatása 

A Hilleﾐt┞űzet rádiós ┗e┗őeg┞séggel ﾏűködik, aﾏit a Hilleﾐt┞űzet hátsó részéﾐ 
található ﾐ┞itható rekeszHeﾐ talál. 
Csatlakoztassa a ┗e┗őeg┞séget száﾏítógépjéhez, laptopjához, ﾏédialejátszójához stH. 
a szükséges dri┗er telepítése autoﾏatikusaﾐ ﾏegtörtéﾐik. 
 

A Hilleﾐtyűzet HekapIsolása 

1. Töltse fel a Hilleﾐt┞űzet akkuﾏulátorát 

2. Csatlakoztassa a ┗e┗őeg┞séget 

3. A Hilleﾐt┞űzet hátoldaláﾐ található Oﾐ/Off kapIsoló┗al kapIsolja He a 
Hilleﾐt┞űzetet. 

4. Sikeres kapIsolódás esetéﾐ a kapIsolat jelző LED fol┞aﾏatos kék szíﾐﾐel ┗ilágít.  

 

Touchpad 

Az ériﾐtőpad táﾏogatja a töHH ujjas haszﾐálatot. 

 Egér fuﾐkIió: ériﾐtse ﾏeg a felületet és vigye a ﾏutatót az Öﾐﾐek ﾏegfelelő 
pozíIióHa 

 Egérgörgő (scroll): Görgetéshez ふpl. ┘eHoldalakoﾐぶ két ujjal ériﾐtse ﾏeg a 
felületet és húzza le-fel 

Autoﾏatikus alvó üzeﾏﾏód és feléHresztés 

Ha a Hilleﾐt┞űzetet ン perIig ﾐeﾏ haszﾐálja autoﾏatikus al┗ó ﾏódHa kapIsol, íg┞ 
ﾐö┗el┗e az akkuﾏulátor ﾏűködési idejét. A Hilleﾐt┞űzet feléHreszthető Hárﾏel┞ik 
goﾏH ﾏegﾐ┞oﾏásá┗al. 
Al┗ó üzeﾏﾏódHaﾐ a kapIsolat jelző LED fol┞aﾏatosaﾐ ┗illog. 
Ha ﾐeﾏ haszﾐálja a Hilleﾐt┞űzetet mindig kapIsolja ki a hátoldaloﾐ található 
kapIsoló┗al. 

Az akkuﾏulátor töltése 

Csatlakoztassa a IsoﾏagHaﾐ található MiIroUSB káHelt a Hilleﾐt┞űzethez és eg┞ 
száﾏítógép szaHad USB portjához ┗ag┞ eg┞ USB hálózati töltőhöz. A töltés ideje alatt 
a töltés jelző LED fol┞aﾏatosaﾐ ┗ilágít és kialszik, ha az akkuﾏulátor feltöltődött. 
A Hilleﾐt┞űzet akkuﾏulátora Iserélhető ふkoﾏpatiHilis típus: BL-5B). 

Az akkuﾏulátor teljes feltöltése kH. ン óra. 

Háttérvilágítás 

A Hilleﾐt┞űzet töHHszíﾐű háttér┗ilágítással reﾐdelkezik. Az FN és a "*" goﾏH 
ﾏegﾐ┞oﾏásá┗al az aláHHi ﾏódok között ┗áltogathat: 

1. Háttér┗ilágítás kikapIsolása 

2. Szíﾐes háttér┗ilágítás 

3. Fehér háttér┗ilágítás 

4. Autoﾏatikusaﾐ ┗áltakozó szíﾐű háttér┗ilágítás 

Fehér háttér┗ilágításﾐál az ériﾐtőpad joHH oldaloﾐ található skáláﾐ ﾏozgat┗a az ujját 
tudja ┗áltoztatﾐi a ┗ilágítás féﾐ┞erejét. 
Szíﾐes háttér┗ilágításﾐál ﾐeﾏ Isak a féﾐ┞erő, de a ┗ízsziﾐtes skálát haszﾐál┗a a 
háttér┗ilágítás szíﾐe is Heállítható. 

BilleﾐtyűkoﾏHiﾐáIiók 

KombináIió FuﾐkIió Megjeg┞zés 

 Kurzor seHességéﾐek Heállítása ン Heállítás közül ┗álaszthat 

 Háttér┗ilágítás ki/He OpIioﾐális fuﾐkIió 

 

Eg┞ ujjal ﾏegériﾐt┗e Egér Hal goﾏH 

 

Két ujjal ﾏegériﾐt┗e Egér joHH goﾏH 

 

Két ujjal ﾏegériﾐt┗e és le-fel 

húz┗a 

Görgetés le-fel (scroll gomb) 

 

Aﾐdroid reﾐdszer esetéﾐ ┗issza a főképerﾐ┞őre; Wiﾐdo┘s esetéﾐ 
Höﾐgésző ﾏegﾐ┞itása 

 
Aﾐdroid reﾐdszer esetéﾐ applikáIiók képerﾐ┞ő 

 
Haﾐgerő ﾐö┗elése / Isökkeﾐtése 

 

KoﾏHiﾐáIió FuﾐkIió KoﾏHiﾐáIió FuﾐkIió 

FN+ESC F1 Shift+1 ! 

FN+1 F2 Shift+2 @ 

FN+2 F3 Shift+3 # 

FN+3 F4 Shift+4 $ 

FN+4 F5 Shift+5 % 

FN+5 F6 Shift+6 ^ 

FN+6 F7 Shift+7 & 

FN+7 F8 Shift+8 * 

FN+8 F9 Shift+9 ( 

FN+9 F10 Shift+0 ) 

FN+0 F11 Shift+~ ~ 

FN+~ F12   

FN+Enter CTRL+ALT+DEL   

FN+Back Delete   

 

 

 

 

 

 

 



KarHaﾐtartás 

 

 Ne szedje szét az eszközt. Akkuﾏulátor Isere esetéﾐ Isak azoﾐos típusú, jó 
ﾏiﾐőségű akkuﾏulátort haszﾐáljoﾐ. 

 Az akkuﾏulátor hosszaHH tárolás soráﾐ leﾏerülhet, ezért időﾐkéﾐt 
ﾏiﾐdeﾐféleképpeﾐ szükséges feltölteﾐi, akkor is, ha neﾏ haszﾐálja az eszközt. 

 Az akkuﾏulátor feltöltődése utáﾐ ﾏiﾐdig húzza ki a töltő káHelt. 
 Ne teg┞e ki e┝tréﾏ hőhatásﾐak. Az e┝tréﾏ ﾏeleg ┗ag┞ hideg lerö┗idíti az 

akkuﾏulátor élettartaﾏát. 
 Tisztításhoz Isak puha roﾐg┞ot és g┞eﾐge szappaﾐt haszﾐáljoﾐ. Az erős 

┗eg┞szerek károsíthatják az eszközt. 
 

HiHaelhárítás 

 

HiHajeleﾐség Lehetséges hiHa Megoldás 

Az eszköz ﾐeﾏ ┗álaszol 1. Az akkuﾏulátor 
leﾏerült 

2. Az eszköz ﾐiﾐIs 
bekapcsolva 

1. Töltse az eszköz 
akkuﾏulátorát 
legaláHH ヱヵ perIig  

2. Kapcsolja be az 

eszközt 

A Hilleﾐt┞űzet ﾐeﾏ 
kapIsolódik a 
┗e┗őeg┞séghez 

A ┗e┗őeg┞ség ﾐincs 

ﾏegfelelőeﾐ 
csatlakoztatva 

Csatlakoztassa újra a 
┗e┗őeg┞séget 

Az egérﾏutató 
szakadozva mozog vagy 

nem mozog 

1. A ┗e┗őeg┞ség túl 
messze van 

2. Alacsony a 

töltöttség 

3. Poros vagy olajos a 

touchpad 

1. Vig┞e közeleHH az 
eszközt a 
┗e┗őeg┞séghez 

2. Töltse fel az 
akkuﾏulátort 

3. Tisztítsa ﾏeg a 
touIhpad felületét 

Az akkuﾏulátor ﾐeﾏ 
töltődik fel 

1. HiHás akkuﾏulátor 

2. HiHás káHel 
3. HiHás töltő  

1. Cserélje ki az 
akkuﾏulátor 

2. Cserélje ki a káHelt 

3. Cserélje ki a töltőt 

 

TeIhﾐikai speIifikáIió 

 

 Mérete: ヱヴヰ ┝ 9ヰ ┝ ヱヶ ﾏﾏ 

 Töﾏege: ヱヰヰ g 

 Működési tá┗olság: ﾏa┝. ヱヰ ﾏ 

 Adóteljesítﾏéﾐ┞: max. +5dB 

 Működési feszültség: ン.ン V 

 Működési áraﾏerősség: <ヵヰ ﾏA 

 Töltési áraﾏerősség: < ンヰヰ ﾏA 

 Al┗ó-ﾏódi áraﾏerősség: <ヱ ﾏA 

 Akkuﾏulátor kapaIitása: ンヰヰ ﾏAh 

 Akkuﾏulátor töltési ideje: kH. ン óra 

 Kompatibilis Windows rendszerek: 2000/XP/Vista/CE/7/8/10 

 Kompatibilis Linux rendszerek: Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-

Α.ヰ ふtesztelt reﾐdszerek, eg┞éH reﾐdszerek esetéﾐ a ﾏűködés ﾐeﾏ lett 
tesztelve)   

 

 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER® Huﾐgary Kft. tulajdoﾐát képezﾐi és szerzői jog 
védi.  
A WPOWER® Huﾐgary Kft. előzetes írásHeli eﾐgedélye ﾐélkül ﾐeﾏ ﾏásolható, 
sokszorosítható seﾏ elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír alapoﾐ, seﾏ részHeﾐ, seﾏ egészHeﾐ. 

A haszﾐálati útﾏutatóHaﾐ található adatok, leírások a terﾏék gyártójától 
szárﾏazﾐak, azok poﾐtosságáért és valóságtartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® 
Huﾐgary Kft. seﾏﾏilyeﾐ felelősséget ﾐeﾏ vállal. 

 


