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Overview: 
Touchpad DPI adjustable functions.  
Built-in high sensitive smart touchpad with 360-degree flip design.  
Mini QWERTY keyboard with multimedia control keys and PC gaming control keys.  
Auto sleep and auto wake mode.  
Innovative shape, portable, elegant.  
The Ergonomically handheld design is easy to carry and operate. 
 
Key features: 
Operating range: 10 meters (MAX), without signal disturbance and no direction limit.  
Frequency range: 2.403GHZ ~ 2.480GHZ 
Transmit power: +5db Max 
Operation voltage: 3.3V 
Operation current :< 50mA 
Charging current :< 300mA 
Sleep current :< 1mA 
Battery Type: Built-in lithium battery 
Shell color: Black 
Battery capacity: 300 mAh 
Keyboard: 92 keys, 2.4GHz wireless Keyboard with Touchpad. 
Compatitable system: PC, Pad, Android TV Box, Google TV Box, for Xbox360, for PS3, 
HTPC/IPTV, etc. 
Dimension: 146.8mm * 97.5mm * 19mm. 
Weight (grams):110g 
Brand new and high quality. 
 
LED modes switch= FN+ F2 (three kinds of backlight) 
Mode 1= Blue backlight 
Mode 2= Green backlight 
Mode 3= Red backlight 
Mode 4 = LED off 
 
More information:  
Manufacturer site: www.pc-professional.info 

http://www.pc-professional.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

KB-750W 

Μηθξό αζύξκαην ζεη πιεθηξνιόγην- πνληίθη  κε επηθάλεηα αθήο  

Εγσειπίδιο σπήζερ 

Αζθαλείρ πποθςλάξειρ   

Θέμαηα αζθαλείαρ  

γηα λα απνθύγεηε ηξαπκαηηζκνύο, ή δεκηά, ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα αλαηξέμεη ζηηο εμεγήζεηο 
απηνύ ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο. 

 

Μπαηαξία :  ε ζπζθεπή πεξηέρεη κπαηαξία ιηζίνπ επαλαθνξηηζκέλε . Μελ βξέμεηε απηήλ ηελ 
ζπζθεπή , κελ ηελ ηνπνζεηήζεηε ζε πνιύ δεζηό πεξηβάιινλ γηα πνιύ ώξα, ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε ζπζθεπή ζα θαηαζηξαθεί.  
 

 
Πποζοσή ζηεν αζθάλεια ζαρ 

 

(απηνθίλεην, ππνινγηζηήο) : κελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζπζθεπή απηή θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ 

νδεγείηε , όηαλ απηό ρξεηαζηεί, παξαθαιώ ζηαζκεύζηε ην απηνθίλεην ζαο . 

Απενεπγοποιείηε ηεν ζςζκεςή ζηο αεποπλάνο  

Απηή ε ειεθηξνληθή αζύξκαηε ζπζθεπή είλαη πηζαλό  λα δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπ αεξνζθάθνπο  

Απενεπγοποιήζηε ηεν ζςζκεςή αςηή καηά ηεν επίζκετε ζαρ ζε βενδινάδικο  

Απενεπγοποιήζεηε ηεν ζςζκεςή ζηα νοζοκομεία 



Οη αζύξκαηεο ζπζθεπέο κπνξεί λα επέκβνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζε δηάθνξα 

ηαηξηθά κεραλήκαηα  

Παπεμβολέρ  

Όιεο νη αζύξκαηεο ζπζθεπέο κπνξνύλ λα ππνζηνύλ παξεκβνιέο ,επεξεάδνληαο έηζη ηελ 

ιεηηνπξγία  ηεο ζπζθεπήο. 

Αξεζοςάπ  

Χξεζηκνπνηείζηε κόλν ηα αμεζνπάξ  πνπ πξνηείλνληαη από ην εξγνζηάζην, όπσο ην θαιώδην 

θόξηηζεο. Οπνηαδήπνηε ρξήζε δηαθνξεηηθνύ αμεζνπάξ κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ην πξντόλ.  

 

 

Με μια μαηιά  

Απηό είλαη έλα ππέξνρν κίλη  πιεθηξνιόγην – πνληίθη κε επηθάλεηα αθήο. Eίλαη αζύξκαην ζηα 

2.4GHz, Qwerty, κε αζύξκαην αληάπηνξα usb.  

Μηα πιεζώξα εληνιώλ πνπ κπνξεί λα θαλεί εμαηξεηηθά ρξήζηκε όπσο : αιιαγή δηαθαλεηώλ ζε 
παξνπζίαζε, επηινγέο ζηελ πξνβνιή νζόλεο , ζεκεηώζεηο ζηνλ πίλαθα , ηνληζκόο ιέμεσλ κόλν 

κε ηελ ρξήζε απηνύ ηνπ κηθξνύ αζύξκαηνπ ζεη κε πιεθηξνιόγην θαη πνληίθη αθήο . 

 
 

Ιδαληθό γηα απηνύο πνπ παξαθνινπζνύλ ηειεόξαζε κέζσ ηληεξλέη θαζώο κπνξεί θάπνηνο λα 
επηιέμεη ην θαλάιη θαη ην πξόγξακκα πνπ επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη από ηελ ζέζε ηνπ . 
 

 

 

 

 
Ειζαγυγική επιζκόπεζε πποφόνηυν 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Επιφάνεια αφισ  

Αυτό το προϊόν προςτζκθκε ςτα καινοτόμα προϊόντα  λόγω τθσ καινοτόμασ ροδζλασ αφισ 

του ποντικιοφ. Όταν πιζηετε το πλικτρο FN με το δάχτυλό ςασ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ 

ολιςκαίνουςασ περιοχισ μπορεί  ενεργοποιθκεί θ λειτουργίασ τθσ ροδζλασ αφισ του 

ποντικιοφ. Αυτι θ  ςχεδίαςθ  δθμιουργικθκε για καλφτερθ περιιγθςθ ςτον ιςτό κακώσ και 

επεξεργαςία εγγράφων. 

 

Σφνδεςθ του αντάπτορα  

Βγάλτε τον αντάπτορα από το πλάι του πλθκτρολογίου και τοποκετιςτε  τθν  ςτθν υποδοχι 

usb τθν ςυςκευισ που επικυμείτε. Όταν ςυνδεκεί, ςφρετε τον διακόπτθ τροφοδοςίασ ςτθν 

αριςτερι πλευρά τθσ μονάδασ ςτο “on”  . 

 

 

Λειτουργία εξοικονόμθςθσ ενεργείασ και επαναφορά ςε ενεργι  λειτουργία  

Το πλθκτρολόγιο διακζτει λειτουργιά εξοικονόμθςθσ ενεργείασ όταν αυτό βρεκεί χωρίσ 

καμία ενζργεια για αρκετι  ώρα.  Με το πάτθμα ενόσ οποιουδιποτε πλικτρου το 

πλθκτρολόγιο μπορεί να επανζλκει ςε κανονικι λειτουργιά. Ο 2.4 Ghz  αντάπτορασ  κακώσ 

και το πλθκτρολόγιο   κα ςυνεχίηουν τθν κανονικι  λειτουργία τουσ χωρίσ να 

απενεργοποιθκοφν . 

 

Κλείνοντασ το πλθκτρολόγιο μετά τθν χριςθ  

Αφοφ τελειώςετε τθν χριςθ του πλθκτρολογίου, φζρτε τον διακόπτθ λειτουργιάσ ςτθν κζςθ 

off . Αυτι θ κίνθςθ κα απενεργοποιιςει το πλθκτρολόγιο. Παρακαλώ αφαιρζςτε τον 

αντάπτορα από τθν ςυςκευι usb και βαλτζ ςτθν υποδοχι του με ςκοπό να φυλαχτεί με 

αςφάλεια. 

 

Φορτίηοντασ τθν μπαταρία  

Το προϊόν ζχει ενςωματωμζνθ μπαταρία λικιου, χρθςιμοποιείςτε μόνο εγκεκριμζνα 

αξεςουάρ φόρτιςθσ  . πραγματοποιείςτε μια πλιρθ φόρτιςθ για τθν πρώτθ φορά. 

Το προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ενώ φορτίηει αλλά κα επιβραδφνει τθν φόρτιςθ τθσ 

μπαταρίασ .  Όταν θ μπαταριά  αποφορτιςτεί , μια φωτεινι  λυχνία κα ειδοποιιςει τον 

χρθςτι.  Το προϊόν κα τερματίςει τθν λειτουργιά του αυτόματα όταν θ μπαταριά 

εξαντλθκεί. 

 



Πλθροφορίεσ  

Μπορεί  κανείσ να επιλζξει  2 διαφορετικζσ λειτουργιζσ  Α και Β 

Α . μπαταρία λικιου , επαναφορτιηόμενθ με usb καλώδιο 

Β. αλκαλικζσ μπαταρίεσ ΑΑΑ*2 

 Ενδεικτικι λυχνία  

Fn+F2= 3  διαφορετικά χρώματα  

 

Τεχνικοί παράμετροι και χαρακτθριςτικά  

Μετριςεισ  146,8*97,5*19 χιλιοςτά  

Βάροσ : 110 γραμμάρια  

Εμβζλεια :  10 μζτρα 

Μετάδοςθ ιςχφσ : +5db max 

Τάςθ : 3.3V 

Κανονικι Λειτουργία ρεφματοσ  <50mA 

Λειτουργία φόρτιςθσ <300mA 

Λειτουργία εξοικονόμθςθσ  <1mA 

 

Συμβατότθτα με λειτουργικά προγράμματα 

 Windows 2000/XP/VISTA/CE/ Windows 7/Linux  

Συντιρθςθ 
 

 Μθν προςπακιςετε να αποςυναρμολογιςετε τθ ςυςκευι ι να αντικαταςτιςετε 
τθν επαναφορτιηόμενθ μπαταρία. Αυτό κα ακυρώςει τθν εγγφθςι ςασ.  

 Η μπαταρία κα αποφορτιςτεί αν αποκθκευτεί για μεγάλο χρονικό διάςτθμα χωρίσ 
χριςθ.  

 Χρθςιμοποιιςτε τον κακοριςμζνο φορτιςτι. Αποςυνδζςτε τθ ςυςκευι μόλισ θ 
μπαταρία είναι πλιρωσ φορτιςμζνθ. Η υπερφόρτιςθ τθσ μπαταρίασ κα ζχει ωσ 
αποτζλεςμα να μειώςει τθ διάρκεια ηωισ τθσ.  

 Μθν εκκζτετε τθ ςυςκευι ςε υπερβολικι ηζςτθ ι κρφο. Οι υπερβολικζσ 
κερμοκραςίεσ κα προκαλζςουν μείωςθ τθσ διάρκειασ ηωισ τθσ μπαταρίασ.  

 Χρθςιμοποιιςτε ζνα υγρό πανί με ιπιο ςαποφνι για να κακαρίςετε τθ ςυςκευι.  
Άλλα κακαριςτικά μπορεί να προκαλζςουν ηθμιά ςτθ ςυςκευι.  
 



 
 

Αντιμετώπιςθ προβλθμάτων 
Κάτωκι βρίςκονται κάποια πικανά ςενάρια προβλθμάτων που μπορεί να αντιμετωπίςετε με 
τθ ςυςκευι. Παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθν υποςτιριξθ από τον τόπο αγοράσ, αν δεν 
μπορείτε μόνοι ςασ να επιλφςετε το πρόβλθμα τθσ ςυςκευισ.  
 
 

Πρόβλθμα  Πικανό Θζμα  Λφςθ  

Η κνλάδα δελ 

αληαπνθξίλεηαη  

1. Χακειή ζηάζκε κπαηαξίαο  2. 

Η κνλάδα δελ είλαη αλνηρηή  

1. Λύζε Α: Φνξηίζηε ηε ζπζθεπή 

γηα ηνπιάρηζηνλ 15ιεπηά   Λύζε 
Β: Αληηθαηαζηήζηε ηηο δύν 

κπαηαξίεο ΑΑΑ                                        
2. Εθιέμηε εάλ ν δηαθόπηεο ηεο 

ζπζθεπήο είλαη ζε ζέζε "ΟΝ"  

   
   
Τν πιεθηξνιόγην δελ 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηνλ 

αζύξκαην αληάπηνξα 

1.Ο αληάπηνξαο δελ έρεη ζπλδεζεί 
ζσζηά  

1. απνζπλδέζηε θαη 

επαλαζπλδέζηε  ηνλ αζύξκαην 

αληάπηνξα 

   
   
   
   ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ 
θηλείηαη κε αδξάλεηα ή / 

θαη δελ αληαπνθξίλεηαη 

 

1. Η ζπζθεπή ελδέρεηαη λα κελ 
βξίζθεηαη εληόο ηνπ βέιηηζηνπ 

εύξνπο  
2. ρακειή ηάζε  

3. ππάξρεη ζθόλε ή θάπνηα ιηπαξή 

νπζία ζηελ επηθάλεηα αθήο  

1. θέξηε ηελ ζπζθεπή πην θνληά 

ζηνλ δέθηε 

2. ζηελ επαλαθνξηηδόκελε 

ζπζθεπή παξαθαιώ θνξηίζηε ην 

πιεθηξνιόγην- ζηελ απιή 

ζπζθεπή αιιάμηε ηηο κπαηαξίεο 

3. θαζαξίζηε ηελ επηθάλεηα αθήο 

κε έλα πγξό παλί 

Η ςυςκευι δεν 

φορτίηει(ιςχφει μόνο για 

τθν επαναφορτιηόμενθ 

ζκδοςθ)   

1.ελλατωματικι μπαταρία 

2. ελζγξτε τισ ςυνδζςεισ    

1.  επικοινωνιςτε με τον 

μεταπωλθτι 

2. βεβαιωκείτε ότι θ ςυςκευι 

είναι ςωςτά ςυνδεδεμζνθ ςτον 

φορτιςτι  

 



 

 

Σθμειώςεισ : 

ςφμφωνα με τθν πολιτικι ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ, ο καταςκευαςτισ διατθρεί το δικαίωμα να 
τροποποιιςει τισ προδιαγραφζσ χωρίσ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ. 
οι εικόνεσ και θ θμερομθνία ςτο εγχειρίδιο και ςτθν ςκευαςία ζχουν μόνο ςυμβουλευτικό 
χαρακτιρα , μπορεί να  υπάρχει διακφμανςθ, ςφμφωνα με το πραγματικό αντικείμενο. 
δεδομζνου ότι ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφν τεχνολογία 2.4G επικοινωνοφν με 
ραδιοκφματα, θ ςυςκευι ςασ και οι άλλεσ ςυςκευζσ δεν χρειάηεται να βρίςκονται ςε άμεςθ 
οπτικι επαφι ,θ ςφνδεςθ μπορεί να επθρεάηεται από παρεμβολζσ, όπωσ τοίχοι ι άλλεσ 
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. 
 
 

 



 

 

 

 

 

DECLARATION OF CONFORMITY 

 

We, Importer/Distributor DOTMEDIA LTD 

KATEVASIAS & NTALIAS 18 AXARNAI, GREECE 

in accordance with the following Directives: 

The Low Voltage Directive 2006/95/EC, 
EMC  Directive 2004/108/EC  and            
R&TTE  Directive 1999/5/EC 

 

The product is compatible with the following norms/standards 

EN55022:2010 EN55024:2010 

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN6100-3-3:2008 

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) EN301 489-17 V2.1.1 (2009-05) 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 

                                                          Hereby we declare that: 
 
                             Equipment                2,4G Wireless Keyboard 
                             Model number          KB-750W 
                             Brand name             DIGITAL ELEMENT 
 
Is in conformity with the applicable requirements of the following documents 
 

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the 
Relevant sections of the above referenced specifications. The unit complies with all 
Applicable Essential Requirements of the Directives 
 
 
 
       Place and date of issue                                                            Signature 
 
 
           AXARNAI, 3/8/2018                                               
 
  
                                                                                               (Theodoros Mavroeidis) 


