MINIX NEO A1+ Användar Manual
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Produkt information
Tack för att du har köpt en MINIX NEO A1+
MINIX NEO A1+ är en trådlös air mouse + tangentbord som kombinerar alla de kapaciteter av
en vanlig mus och tangentbord utan sladdar och behovet av en plan arbetsyta. Genom att
använda de senaste i 3D + gyro instrument teknologi så förser MINIX NEO A1+ dig med
enorm frihet och mobilisering, levererar 360 graders korrekt användning och överlägsen
kontroll för användaren. Om du så sitter vid ett skrivbord eller ligger på soffan så är enheten
fullt utvecklad för att fullfölja alla önskade uppgifter med exakt precision. Funktionerna i din
air mouse ger dig full kontroll att surfa på internet, ladda bilder, lyssna på musik eller spela
spel från var som helst i rummet. Den ergonomiska designen på MINIX NEO A1+ betyder att
enheten passar bekvämt i din hand, om du så håller den horisontellt eller vertikalt, och det
inbyggda tangentbordet är designad till att skriva effektivt, för t.ex. chatt på Facebook,
skicka e-mail eller skriva helsidiga dokument. MINIX NEO A1+ levererar den ultimata
upplevelsen för den som vill ha sin datorkraft direkt i handen.



Plug-and-play micro receiver. Kompatibel med USB 2.0



Stöder Android PC OS, Mac OS, Linux, Windows system.



Kompakt och portabel design, lämplig för alla tillfällen och media ändamål. Kan
användas på PC, Projektor, HTPC & Network set-top box.



Användningsradie på 10 meter, ser till att du får stor kontroll var som helst i rummet.



Kontrollera uppspelning och volym med handrörelser. Justera volymen genom att
vifta åt höger eller vänster; hoppa över spår genom att vrida på handleden.



Utforska alla media möjligheter med state-of-the-art tangentbord, inkluderande 78
knappar + multimedia kortkommandon.



Avancerad energisparande teknologi med lägre än 15mA driftström och inbyggd
sleep funktion.



Låg energinivå indikation funktion. När batterinivån går ner under 3.5V, så kommer
LED att blinka.
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Panel beskrivning

LED Indikator
Knappsats

Knappsats
Mus
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Specifikationer
Användningsradie: Upp till 10 meter
Batteri: 3* AAA batterier (medföljer ej)
Frekvens: 2.4GHz wireless
Systemkrav: PC med USB port
Kompatibel med: Android PC OS, Mac OS, Linux, Windows system
Färg: Svart
Enhetens storlek: 20*6.5*3cm
Enhetens vikt: 119g
Förpackningens innehåll:
1 x NEO A1+ Air-mouse
1 x USB Receiver
1 x Användar Manual

Instruktioner
Installation:
1. Öppna batteri luckan på baksidan av tangentbordet, sätt i 3 x
AAA typ batterier.
2. Sätt i Micro Receivern i en USB port på din dator, TV eller settop box.
3. För att aktivera din Air-mouse tryck på gånger på Android
knappen.
Användning:
 Håll din Air-mouse i vilken vinkel som helst.
 Du behöver inte hålla enheten i nivå eller riktad mot skärmen.
 Om du håller den horisontellt, efter en stund så kommer airmouse sluta att svara.
 Svinga din handled för att göra en lätt och mjuk rörelse.
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Tangentbords Funktioner
Tangentbord:
Tangentbordet har en identisk layout som ett vanligt tangentbord.
Inkluderar alla nummer, bokstäver och vanligen använda användar
och skiljeteckens knappar.
Standard knapp kontroller:
Tryck två gånger på Android knappen – Aktiverar ”air” funktionen
Tryck och håll inne Android knappen – Avaktiverar ”air” funktionen
Vänster mus knapp – ”OK” / ”Bekräfta” knapp (för android)
Höger mus knapp – ”Avbryt” / ”Bakåt” knapp (för android)
Funktioner av Special knapp kombinationer:
[F4]: Öppna system standard webbläsarens startsida (Android)
[F5]: Öppna Outlook Express/E-mail (android)
[F6]: Öppna system standard media spelare/Musik spelare (Android)
[F7]: Spela föregående låt (på standard media spelaren)
[F8]: Spela eller Pausa (på standard media spelaren)
[F9]: Spela nästa låt (på standard media spelaren)
[F10]: Mute
[F11]: Volym –
[F12]: Volym +
Funktionen på de andra knapparna är den samma som
funktionsknapparna på ett normalt tangentbord.
Special kombinationer av knappfunktioner:
[Shift] + [F4]: F4
[Shift] + [F5]: F5
[Shift] + [F7]: F7
[Shift] + [F8]: F8
[Shift] + [F10]: F10
[Shift] + [F11]: F11
[Shift] + [F12]: F12

[Shift] + [F6]: F6
[Shift] + [F9]: F9
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Mus:
För att flytta pekaren så måste du hålla inne mus knappen. Pekaren
kommer att låsas när du släpper mus knappen.
Alternativt, klicka på mus knappen för att släppa mus knappen, och
sedan kan du flytta pekaren som du vill. Både vänster och höger
knapparna på mus funktionen är den samma som en vanlig mus.
Special kortkommando kombinationer på NEO A1+ när du använder
NEO G4 eller NEO X5:
För att sätta NEO G4 eller NEO X5 i sleep läge, först avaktivera ”air”
funktionen på NEO A1+; tryck sedan och håll inne power knappen i 3-4
sekunder.
För att väcka NEO G4 eller NEO X5 ur sleep läge, dubbelklicka på android
robot knappen för att starta NEO A1+; sedan så antingen viftar du med
enheten eller trycker och håller inne power knappen i 3-4 sekunder.
Shift + F8 (Tryck och håll inne) – Screenshot
Shift + F11 (Tryck en gång, håll ej inne) – Dölja/Visa Status bar
Shift + Alt – Kontroll läges switch, ändrar orienteringen av air-mouse
(Horisontellt/Vertikalt)
NOTERA: För att utnyttja spel funktionen, så MÅSTE USB receivern vara
ansluten till NEO G4 eller NEO X5 innan du startar upp; Om inte, så
kommer spel funktionen inte kunna aktiveras.

LED Lägen
 Om air-mouse slutar att fungera, sätt enheten på en plan yta,
tryck sedan på ESC + Y och vänta tills den röda LED lampan
släcks. Air-mouse borde då vara fullt fungerande.
 Om LED blinkar sakta utan att du trycker på någon knapp på
tangentbordet, så betyder detta att batteriet är lågt.
Elektriska Parametrar:
Parameter Minimum
Volt
Driftström
Viloström

3.4
8

Normal
4.5
10
10

Maximum
5.5
12

Enhet
V
mA
uA
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