
Пульт ДК inext AIR 
 
Інструкція з програмування кнопок: 

1. Піднесіть пульт inext AIR до пульта, з якого необхідно скопіювати ІЧ-код, так щоб їх 
ІЧ-порти дивилися один на одного. 

2. На пульті inext AIR натисніть кнопку [POWER] на кілька секунд і дочекайтеся, коли 
індикатор почне повільно блимати. 

3. Натисніть кнопку [POWER] (або ж будь-яку іншу кнопку, сигнал якої Ви хочете 
скопіювати) на пульті стороннього пристрою. 

4. Якщо все пройшло успішно, то індикатор згасне і дані будуть збережені 
автоматично. 

5. Для того, щоб навчити кнопку [SET] повторіть дії аналогічні дії з п. 2-п. 4 
  
Відновити заводські налаштування пульта: 
Натисніть і утримуйте кнопки [POWER] + [DEL] протягом 5 секунд. 
  
Регулювання швидкості руху курсора: 
Від повільної до швидкої: 
Затисніть кнопки [OK] і [Volume +] 
Від швидкої до повільної: 
Затисніть кнопки [OK] і [Volume -] 
  
Підключення: 

• Вставте батарейки в пульт; 
• Приєднайте USB приймач пульта до USB порту приставки або іншого пристрою; 
• Натисніть будь-яку клавішу на пульті. 

  
Нагадування про низький заряд батареї: 
Якщо червоний індикатор повільно блимає - це означає, що найближчим часом необхідно 
замінити елементи живлення. 
  
Калібрування гіроскопа: 
  
Автоматичне калібрування: 
При роботі пристрою, курсор може самовільно зміщуватися через зміни напруги й 
температури. Для калібрування помістіть пристрій нерухомо на будь-яку плоску поверхню. 
Після того як пристрій перейде в режим сну, візьміть ПДУ в руку і почніть використання, 
для завершення калібрування. 
  
Ручне калібрування: 
Натисніть і утримуйте кнопку [OK] і одночасно встановіть елемент живлення. 
Після того як зелений світлодіодний індикатор перестане блимати, покладіть пристрій на 
рівну поверхню і почекайте, поки індикатор знову почне блимати, візьміть ПДУ в руку і 
почніть використання, щоб завершити ручне калібрування. 
  
Як використовувати голосовий пошук: 
Натисніть і утримуйте [Голосовий пошук], щоб почати пошук і відпустіть [Голосовий 
пошук], щоб зупинити його. 
  
Включення підсвічування клавіш: 
Після установки елементів живлення підсвічування буде автоматично активовано. 
Але при необхідності воно може бути деактивовано довгим затисненням кнопки 
[Включити/Виключити підсвічування] 
 
Перше включення: 
Для використання підключіть USB-приймач до USB-порту пристрою і почекайте 20-60 
секунд, для установки драйверів. Переміщення курсору означає, що сполучення виконано 
успішно. 
Якщо курсор не реагує на команди, натисніть і утримуйте кнопки [OK] і [НАЗАД], після чого 
світлодіод почне блимати.  
Сполучення буде завершено, як тільки світлодіод перестане блимати. 



 


