
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 на відстані 1-2 сантиметри. 

2. На пульті inext AIR затисніть кнопку [SET] на кілька секунд і дочекайтеся, коли 
індикатор почне блимати. 

3. Натисніть 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 [POWER]* повторіть дії аналогічні дії з п.2 - п.4 

 
*кнопка [POWER] за замовчуванням налаштована на увімкнення і вимкнення inext, тому після 
її перепрограмування Ви не зможете керувати живленням медіаплеєра, використовуючи пульт 
inext AIR   
 
Відновити заводські налаштування пульта: 

Натисніть і утримуйте кнопки [POWER] + [DEL] протягом 5 секунд після чого червоний 
індикатор заблимає. 

Регулювання швидкості руху курсора: 
Для збільшення швидкості: затисніть кнопку [OK] і натискайте [Volume +] 
Для зменшення швидкості: затисніть кнопку [OK] і натискайте [Volume -] 

Нагадування про низький заряд батареї: 
Якщо червоний індикатор повільно блимає – це означає, що найближчим часом необхідно 
замінити елементи живлення. 

Як використовувати голосовий пошук: 

Натисніть і відпустіть кнопку [Голосовий пошук]*.  

На нижній частині екрана Ви побачите напис «Продиктуйте» - скажіть, що саме Ви хочете 
знайти та ця команда буде виконана. Пошук відеоконтенту буде виконаний по встановленим 
додаткам, також можна запитати загальні питання: яка погода у Києві, скільки часу у Варшаві, 
або попросити показати найближчий заклад (АЗС, торговий центр, ресторан тощо). 

*при першому увімкненні, при перезавантаженні приставки, або після того, як USB-приймач 
був відключений і підключений знову необхідно зачекати до 60 секунд перед тим, як буде 
доступний голосовий асистент: цей час необхідний для запуску і налаштування необхідних 
служб. 

Включення підсвітки клавіш: 
Після установки елементів живлення підсвітка буде автоматично активована. 
Але при необхідності вона може бути відключена* після затискання на 2 секунди кнопки 
[Включити/Виключити підсвічування].  

*Вимкнена підсвітка подовжить період роботи елементів живлення. 



Перше включення: 
Вставте батарейки в пульт. 
Під'єднайте USB-приймач ПДК inext AIR до USB-порту медіаплеєра і зачекайте до 60 секунд, 
для інсталяції драйверів. Переміщення курсора означає, що сполучення виконано успішно. 
Якщо курсор не реагує на команди, натисніть і утримуйте кнопки [OK] і [НАЗАД], після чого 
індикатор почне блимати, як тільки червоний індикатор перестане блимати сполучення буде 
завершено. 
 

 

 

 


