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Instala ční příručka CZ 
 



 
Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO A3 air mouse 
 
Minix NEO A3 je kvalitní air mouse s klávesnicí a mikrofonem pro ovládání TV boxů Minix. Základní 
vlastnosti ovladače: 6-ti osý gyroskop, prostorná klávesnice, pokročilá správa napájení, ovládání 
hlasem a bezdrátový dosah až na vzdálenost 10m. 
 
Tato příručka Vás seznámí se základními vlastnostmi zařízení, jeho připojení a základním 
nastavením. 
 
Rozložení kláves - p řední strana 
 
 
 
1.   Dlouhý stisk – Zapnutí/Power menu 
 Krátký stisk – Režim spánku 
 
2. Menu nastavení 
 
3. Seznam nedávných aplikací 
 
4. Menu 
 
5. Návrat na Home screen 
 
6. Směrová tlačítka 
 
7. Levé tlačítko myši ( potvrzení) 
 
8. Návrat zpět 
 
9. Aktivace mikrofonu 
 
10. Aktivace air mouse módu 
 
11. Hlasitost dolů 
  
12. Seznam instalovaných aplikací 
 
13. Hlasitost nahoru 
 
14. Rychlý posun vzad (video player) 
 
15. Přehrání / Pauza 
 
16. Rychlý posun vpřed (video player) 
 

 
 

LED diody (zelená čísla) 
 
1.   Provozní stav 
  
2. Mikrofon  
 
3. Caps Lock  
 
4. FN tlačítko  



Rozložení kláves – zadní strana  

 
 
 
 
Instalace 
Vložte baterie (nejsou součástí dodávky) do ovladače a vyjměte USB přijímač. Vložte jej do USB portu 
zařízení. 
 
Kalibrace 
Stiskněte a podržte současně tlačítka Fn+Y po dobu asi 3 sekundy. LED Fn (4) a LED provozní stav 
(1) budou svítit. Položte dálkový ovladač na rovnou plochu na pár sekund. LED 4x zabliká pokud 
kalibrace byla úspěšně provedena. 
 
Obnova – spárování 
1.Vyjměte obě baterie a pak vložte. 
2. Stiskněte tlačítka Fn + P na klávesnici. 
3. Caps Lock LED a Fn LED diody se rozsvítí. 
4.Zapojte přijímač do USB portu u vašeho Minix multimediálního centra pro Android nebo do jiného 
kompatibilního elektronického zařízení. 
5. LED diody bliknou třikrát při úspěšném spárování. 
 
Funkce mikrofonu 
1. Klepněte na ikonu mikrofonu uvnitř aplikace pokud se mikrofon automaticky neaktivuje. 
2. LED dioda mikrofonu začne svítit, pokud je mikrofon používán. 
3. Stiskněte a podržte tlačítko mikrofonu po dobu 5 sekund pro vypnutí mikrofonu. 
4. Pro hlasový záznam, stiskněte a podržte tlačítko mikrofonu pro záznam hlasu. 
 
Air mouse funkce 
Air mouse funkce je defaultně vypnuta. Zapnete ji tlačítkem č.10.  Pohybem ovladače pak pohybujete 
kurzorem na obrazovce. 
 
Klávesové zkratky 
Stisknutí tlačítka Fn pro přepínání mezi bílými a oranžovými znaky. 
Stisknutí tlačítka Fn + Shift  bude mít spodní řádek oranžové znaky. 
 
 
 

 



TECHNICKÁ PODPORA 
 

Infolinka : 800 118 629 
Email: support@umax.cz 

Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00 

Servisní st ředisko:  
 
ConQuest entertainment a. s   
Hloubětínská 11 
198 00 Praha 9 
+420 284 000 111 
Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00 
 


