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1.0 Bevezetés 
Gratulálunk a minőségi Ewent termék megvásárlásához! A terméket az Ewent 
szakemberei alapos tesztelésnek vetették alá. Probléma esetén az Ewent öt év 
jótállást biztosít a termékre. Kérjük, hogy a kézikönyvet és a nyugtát őrizze meg, és 
tartsa biztonságos helyen. 
 
Regisztrálja termékét a www.ewent-online.com oldalon! Ez lehetővé teszi a termékkel 
kapcsolatos frissítések fogadását. 

1.1. Funkciók és jellemz ők 
Az Eminent EW3140 vezeték nélküli mini billentyűzet Eminent HD médialejátszójának 
és a Smart TV tökéletes kiegészítője. A szöveg begépelése egyszerű az EW3140 
segítségével. Ha Eminent HD médialejátszót használ, a weboldalak látogatása 
élmény lesz. Használja az EW3140 érintőpadját a weboldalak közötti egyszerű 
navigáláshoz. Az EW3140 a HD médialejátszó távvezérlőjeként is használható.  
 
Az EW3140 egyes gombjai gyorsgombként is működnek, ha a HD médialejátszóhoz 
csatlakoztatják. Az EW3140 „O” gombját az opciók menü megnyitására használhatja 
fájlok lejátszása közben, az „S” gombot a lejátszás leállításához stb. 
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Mivel az EW3140 beépített billentyűzettel és érintőpaddal is rendelkezik, vezérelheti 
számítógépét vagy laptopját, illetve ugyanazon a készüléken prezentációt is adhat. Az 
EW3140 érintőpadját 90 fokkal is elfordíthajta, ami ideálissá teszi prezentációkhoz. 
 
Az EW3140 kompakt, elegáns és modern kialakítással rendelkezik. Helytakarékos 
kivitelének közönhetően az EW3140 egyszerűen hordozható. Az USB-vevőt az 
EW3140 eszközben tárolhatja. 
 
Az EW3140 beépített lítium-ion akkumulátora akár egy hónapos készenléti időt 
biztosít. Ha az akkumulátor kimerül, egyszerűen feltöltheti, ha az EW3140 eszközt a 
mellékelt USB-kábelhez csatlakoztatja, a kábel másik végét pedig a médialejátszó 
vagy számítógép USB-csatlakozójához csatlakoztatja. 
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gombfunkciók a felhasznált médialejátszó és a 
Smart TV függően eltérhetnek. 

1.2. A csomag tartalma 
A csomagnak a kövekezőket kell tartalmaznia: 
 

• EW3140 vezeték nélküli mini billentyűzet 
• USB-vevő 

• USB-kábel (töltéshez) 
• Használati útmutató 
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2.0. A gombok leírása 

 
1. F1/Súgó gomb : Aktiválja a súgófunkciót (Windows). 
2. Multimédia gombok : Médiafájlok vezérléséhez (Windows). 
3. Érint őpad:  az egérmutatót ugyanúgy mozgatja, mint egy notebook 

számítógép esetében.) 
4. Jobb egérgomb : Jobb kattintáshoz használható. 
5. Navigációs gombok : a menükben történő lépkedéshez (médialejátszó). 
6. Bal egérgomb : Bal kattintáshoz használható. 
7. Alt gomb : az Fn gombbal együtt használva, az érintőpad 

elforgatásához használható. 
8. CTRL gomb   Gyorsgomb (Windows).  
9. USB-kapcsolat : Töltőfelület. Az EW3140 feltöltéséhez való. 
10. Be/Ki kapcsoló : az EW3140 be- és kikapcsolásához való. 
11. LED kijelz ők: az RF állapotát, az akkumulátor töltöttségét stb. mutató 

LED-ek. 
12. USB-vevő: a médialejátszó/Smart TV vagy számítógép egyik 

szabad USB-csatlakozójához kell csatlakoztatni. 
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3.0. Az EW3140 használata Eminent HD 
médialejátszóval 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gombfunkciók a felhasznált médialejátszó függően 
eltérhetnek. 

3.1. Az EW3140 csatlakoztatása 
1. Vegye ki az EW3140 eszközt és a vevőt a csomagolásból. 
2. Ellenőrizze, hogy a médialejátszó elindult-e. 
3. Csatlakoztassa az USB-vevőt a médialejátszó egyik szabad USB-csatlakozójához. 
4. Kapcsolja be az EW3140 készüléket a főkapcsoló „Be” helyezetbe csúsztatásával. 
5. A médialejátszó automatikusan felismeri az EW3140 eszközt. 

3.2. Az EW3140 használata film (vagy egyéb médiafáj l) 
lejátszásához 
Az EW3140 ugyanúgy használható, mint a médialejátszó eredeti távvezérlője. 
Elmagyarázzuk, hogyan lehet különálló (SRT) feliratokkal rendelkező filmet lejátszani. 
 
1. Nyomja meg a nyílgombokat az érintőpad alatt a menüben történő navigáláshoz.  
2. Lépjen a „Filmek” elemre, majd nyomja meg az „enter” gombot az EW3140 

eszközön. 
3. Nyomja meg az „O” gombot az EW3140 eszközön az „Opciók” menü 

megnyitásához. 
4. Jelölje ki a lejátszandó filmet és nyomja meg az „Enter” gombot az EW3140 

eszközön, amire elkezdődik a film lejátszása. 
5. A felirat kiválasztásához nyomja meg az „O” gombot, jelölje ki a „Felirat” elemet, 

majd nyomja meg az „Enter” gombot. 
6. Jelölje ki a feliratot és nyomja meg az „Enter” gombot az EW3140 eszközön, 

amire elkezdődik a felirat lejátszása. 
7. Ha le akarja állítani a film lejátszását, nyomja meg a „S” gombot az EW3140 

eszközön, amire leáll a film lejátszása. 

3.3. Az EW3140 használata médialejátszó 
böngész őprogramjval  
1. Használja az EW3140 nyílgombjait az „Alkalmazások” elem kiválasztásához, 

majd nyomja meg az „Enter” gombot az EW3140 eszközön. 
2. Jelölje ki a böngészőprogramot, majd nyomja meg az „Enter” gombot, amire 

megnyílik a böngészőprogram kezdőlapja. 
3. Nyomja meg az „O” gombot az EW3140 eszközön, amire megjelenik a címsor. 
4. Jelölje ki a címsort, majd nyomja meg az „Enter” gombot. 
5. Így már kitöltheti a meglátogatni kívánt címet. 
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6. Használja a nyílgombokat az „OK” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az 
„Enter” gombot az EW3140 eszközön. 

7. Jelölje ki az „Ugrás” elemet az érintőpad használatával, majd kattintson az „Ugrás” 
elemre a bal egérgombbal. Megnyílik az oldal. 

8. Az érintőpad és az egérgombok segítségével navigálhat weboldalon, illetve 
kattinthat a hivatkozásokra. 

9. Ha másik weboldalt kíván meglátogatni, meg kell újra nyomnia az „O” gombot és 
ki kell töltenie az új weboldal címét a címsoron. 

3.4. Gyorsgomb 
Az EW3140 egyes gombjai gyorsgombként működnek. Praktikus lehetnek, ha a 
médialejátszón tallóz vagy játszik le fájlokat. Az alábbiakban elmagyarázzuk e 
gyorsgombok működését. 
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gombfunkciók a felhasznált médialejátszó függően 
eltérhetnek. 
 

Szimbólum  Funkció  

ESC Az előző lépésre tér vissza. A lejátszott fájl leállítására is használható. 

Q A képfelbontás módosításához való. 

 
A hangerő csökkentéséhez való. 

Tab A beállítások menübe való belépéshez/főmenüre való visszatéréshez 
való. 

A Az audió jelforrások kiválasztásához/váltásához használható fájlok 
lejátszása közben. 

G Az időtartam ablak kiválasztásához használható. 

H A főmenü opcióinak kiválasztásához használható kategória (Filmek 
stb.) kiválasztása mellett. 

M A hang némításához használható. 

O Böngészőprogram használatakor a címsor megnyitására való. Az 
„Opciók” menü megnyitására is használható médiafájl lejátszása 
közben. 

S A fájl leállításához való. 

< A lejátszott fájl lassítására való. 

> A lejátszott fájl előretekerésére való.  

Z Nagyításra használható fájlok lejátszása közben. 

4.0. Az EW3140 használata számítógéppel 
Az EW3140 a számítógéppel is használható mint „normál” billentyűzet és egér. Az 
EW3140-et prezentációhoz is lehet használni.  
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4.1. Az EW3140 telepítése és használata mint billen tyűzet 
és egér 
1. Csatlakoztassa az USB-vevőt a számítógép egyik szabad USB-csatlakozójához. 
2. Kapcsolja be az EW3140 készüléket a főkapcsoló „Be” helyezetbe csúsztatásával. 
3. Előfordulhat, hogy a Windows értesíti Önt, miszerint billentyűzetet és egeret 

talált. A Windows automatikusan telepíti a helyes illesztőprogramokat. 
4. Az EW3140-et most már használatba veheti mint billentyűzet és egér. Az F1-F8 

és a multimédia gombok is elérhetők lesznek. 

4.2. Az EW3140 használata prezentációhoz 
1. Az EW3140 telepítését követően prezentációs eszközként is használhatja az 

EW3140 készüléket. Kövesse az alábbi lépéseket: 
2. Használja az EW3140-et prezentációs fájl, pl PPT fájl kiválasztásához. 
3. A fájl megnyitását követően a navigációs gombok használatával választhatja ki a 

prezentáció következő lépését, vagy visszatérhet az előző lépésre. 
 
Tipp: az érintőpadot 90 fokkal elfordíthatja az „Fn” és az „Alt” gomb együttes 
lenyomásával. Ez az ideális beállítás prezentáció során. 

5.0. Egyéb funkciók 

5.1. Feltöltés 
Ha az EW3140 akkumulátora kimerül, fel kell tölteni. Ha az EW3140 akkumulátora 
(hamarosan) kimerül, az EW3140 akkumulátor szimbóluma el kezd villogni.  
 
1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a számítógép vagy médialejátszó egyik 

szabad USB-csatlakozójához.  
2. A csatlakoztatást követően az akkumulátor szimbólum színe vörösre változik. 
3. Ha az akkumulátor szimbólum színe vörös, az akkumulátor feltöltés alatt áll.  
4. A teljes feltötést követően az akkumulátor szimbólum eltűnik.  

6.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb 
információk 
A termékére vonatkozó, legújabb GYIK a termék támogatási oldalán található. Az 
Ewent rendszeresen frissíti ezt az információt, hogy naprakész lehessen. Látogassa 
meg a www.ewent-online.com bővebb információkért a termékével kapcsolatban. 
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7.0 Szerviz és támogatás 
Ezt a használati utasítást az Ewent szakemberei írták. Ha problémát tapasztal a 
termék telepítése vagy használata során, töltse ki a támogatási űrlapot a weboldalon: 
www.ewent-online.com/. 
 
Telefonon is elérhetők vagyunk. Látogasson el a www.ewent-online.com/ oldalra a 
helpdesk telefonszámáért és a nyitvatartási időért. 

8.0 Jótállási feltételek 
Az Ewent öt éves garanciája valamennyi Ewent termékre érvényes, a vásárlás előtt 
vagy alatt említett kivételekkel. Ha használt Ewent terméket vásárolt, a garancia 
fennmaradó időtartama a termék első vásárlója általi vásárlás időpontjától 
számítandó. Az Ewent garanciája valamennyi Ewent termékre, illetve a termékre nem 
bontható módon csatlakoztatott és/vagy szerelt alkatrészekre érvényes. Az Ewent 
garanciája nem érvényes a hálózati tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és 
az egyéb termékekre, amelyek nincsenek egybeépítve a főtermékkel vagy közvetlenül 
csatlakoztatva hozzá és/vagy azon termékekre, amelyekről minden kétséget kizáróan 
feltételezhető, hogy a főtermék rendes elhasználódásától eltérő elhasználódást 
mutatnak. Az Ewent garanciája nem vonatkozik azon termékekre, amelyeket helytelen 
módon/rendeltetésével ellentétesen használtak vagy külső befolyásnak tettek ki 
és/vagy az Ewent cégtől eltérő fél nyitott ki. Az Ewent a hibás termék javításához vagy 
cseréjéhez javított anyagokat is felhasználhat. Az Ewent nem tehető felelőssé az 
internetszolgáltató általi hálózati beállítások változásokért. Nem garantálhatjuk, hogy 
az Ewent hálózati termék akkor is működni fog, ha az internetszolgáltató 
megváltoztatja a beállításokat. Az Ewent nem garantálja a webes szolgáltatások, 
alkalmazások és független felek tartalmainak működését - amelyeket az Ewent Ewent 
termékek által tettünk elérhetővé. A belső merevlemezt tartalmazó Ewent termékeknél 
a merevlemezre rövidebb, két éves garancia vonatkozik. Az Ewent nem vállal 
felelősséget semmilyen adatvesztésért. Kérjük, ha a terméket javításra küldi, akkor a 
termék merevlemezén vagy más memóriáján tárolt adatokról készítsen előtte 
másolatot.  
 
Ha a termék meghibásodik  
Ha a termék a fentieken kívül más módon meghibásodik: Kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a forgalmazási ponttal, hogy megszervezzék a hibás termék javítását. 
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