
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

PILOT MX3 PRO SMART TV 

KLAWIATURA MYSZ 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Zasilanie: 2x bateria AAA (brak w zestawie) 

• Transmisja: bezprzewodowa 2,4GHz 

• Interfejs: USB  

• Zasięg: 10 metrów 

• Tworzywo: plastik / gumowe przyciski 

• Waga: 100g 

• Liczba przycisków: 81 

• Kompatybilny z: Windows, Linux, Android, MAX OS, Smart TV, Google TV, 

Xbox360, Sony Playstation, Raspberry Pi, HTPC, XBMC, OSMC, KODI 

• Wymiary pilota: 17 cm x 5,5 cm x 2 cm  

• Wymiary opakowania: 21 cm x 6,7 cm x 2,8 cm 

 

 

 



BUDOWA PILOTA 

 

OBSŁUGA PILOTA 

1. Parowanie: Po podłączeniu odbiornika USB do portu USB urządzenia, wciśnij 

jednocześnie przycisk OK i przycisk TV. Jeśli po chwili możesz poruszać 

kursorem, oznacza to, że parowanie przebiegło pomyślnie. 

2. Funkcja niektórych przycisków: 

• Home: Po wejściu w zakładkę menu możesz powrócić do podstawowego 

widoku.  

• Powrót: umożliwia powrót do poprzedniej zakładki menu. 

• Blokada kursora: krótkie naciśnięcie zablokuje możliwość poruszania kursorem 

za pomocą pilota, ponowne naciśnięcie odblokuje taką możliwość. 

• Przeglądarka: po wciśnięciu przycisku zostanie uruchomiona przeglądarka. 

  

 

 



FUNKCJE DODATKOWE 

1. Lampka LED będzie się świecić w trakcie łączenia. Po zakończeniu łączenia i 

zakończeniu wciskania przycisków lampka zgaśnie.  

2. Regulacja prędkości kursora: 

• Zwiększenie prędkości: Należy wcisnąć przycisk „Home” i „głośność +” w tym 

samym czasie, aby zwiększyć prędkość kursora. 

• Zmniejszenie prędkości: Należy wcisnąć przycisk „Home” i „głośność -” w tym 

samym czasie, aby zwiększyć prędkość kursora. 

3. Programowanie przycisków na podczerwień na przykładzie przycisku włączania 

telewizora: 

• Przytrzymaj długo przycisk TV, lampka LED zacznie migać szybko, po chwili 

przechodząc w wolne miganie. Oznacza to, że pilot wszedł w tryb uczenia się. 

• Po połączeniu pilota i telewizora wciśnij przycisk włączania na pilocie do 

telewizora. Lampka LED zapali się, co oznacza, że programowany pilot pobrał 

wymagane informacje.  

• Wciśnij przycisk, który chcesz zaprogramować. Lampka LED zacznie wolno 

migać, co oznacza, że pilot został poprawnie zaprogramowany.  

• Możesz teraz nacisnąć przycisk „TV” aby wyjść z trybu uczenia się, lampka 

LED przestanie migać.  

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 

 

Klawiatura znajdująca się na spodzie pilota składa się z 38 klawiszy. 

Przycisk „ALT” służy do wpisania symboli oznaczonych na niebiesko.  

 

 

 

 

 

 

 

 



OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią 

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na odpady. 

Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko 

uduszenia.  

2. Produkt nie jest zabawką. 

3. Opakowanie produktu nie jest zabawką i nie należy udostępniać go do 

zabawy.  

4. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw. 

5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu. 

6. Uszkodzonego produktu nie należy wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na 

odpady zmieszane. Należy oddać go do specjalnego punktu odbioru zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować ja na wypadek wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości.  

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.  

2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu. 

4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz baterii nowych 

i używanych. 

5. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. 

6. Baterie należy wkładać zgodnie z zachowaniem biegunowości.  

7. Nie należy zwierać złączy zasilania.  

 

KX5780 Pilot MX3 Pro Smart TV klawiatura mysz 

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 

Białystok 

Wyprodukowano w Chinach 


