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1.0 Wprowadzenie 
Gratulujemy zakupienia tego wysokiej jakości produktu Ewent! Ten produkt  
został poddany kompleksowym testom przez ekspertów technicznych Ewent. W 
przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z tym produktem, jest on chroniony 
pięcioletnią gwarancją Ewent. Ten podręcznik i dowód zakupienia należy umieścić w 
bezpiecznym miejscu. 
 
Zarejestruj produkt pod adresem www.ewent-online.com i otrzymasz aktualizacje 
produktu! 
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1.1 Funkcje i wła ściwo ści 
Bezprzewodowa klawiatura Mini Eminent EW3140, to najważniejsze rozszerzenie dla 
odtwarzacza multimediów HD Eminent i telewizora Smart TV. Wpisywanie tekstu z 
użyciem EW3140 jest łatwe. Odwiedzanie stron sieci web podczas używania 
odtwarzacza multimediów HD Eminent, stanie się przyjemnością. Używaj touchpada 
EW3140 do łatwej nawigacji pomiędzy stronami sieci web. EW3140 można także 
używać jako pilota dla odtwarzacza multimediów HD.  
 
Po podłączeniu do odtwarzacza multimediów HD, niektóre przyciski EW3140 działają 
także jako skrót. Można używać przycisk ‘O’ na EW3140, do otwierania menu opcji 
podczas odtwarzania plików, używać przycisku ‘S’ do zatrzymywania plików, itd. 
 
Ponieważ EW3140 ma także wbudowaną klawiaturę i funkcję touchpada, będzie 
można sterować komputerem lub laptopem, ale także będzie można prezentować 
używanie jednego i tego samego urządzenia. EW3140 ma także możliwość obrócenia 
touchpada o 90 stopni, co jest idealnym rozwiązaniem dla prezentacji. 
 
EW3140 ma niewielkich rozmiarów, elegancką i nowoczesną konstrukcję. Dzięki 
niewielkim rozmiarom, EW3140 łatwo przenosić. Odbiornik USB można 
przechowywać w EW3140. 
 
EW3140 jest wyposażona w baterię litowo-jonową z czasem gotowości do miesiąca. 
Po wyczerpaniu baterii, można ją łatwo naładować, poprzez podłączenie do EW3140 
dostarczonego kabla USB i podłączenie drugiego końca do portu USB odtwarzacza 
multimediów lub komputera. 
 
Należy pamiętać, że funkcje przycisków mogą być różne, zależnie od typu używanego 
odtwarzacza multimediów lub telewizora Smart TV. 

1.2 Zawarto ść opakowania 
W opakowaniu powinny się znajdować następujące części: 
 

• Bezprzewodowa klawiatura Mini EW3140 

• Odbiornik USB 
• Kabel USB (do ładowania) 

• Podręcznik 
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2.0 Objaśnienie przycisków 

 
1. Przycisk F1/Pomoc :  Uaktywnia funkcję pomocy (Windows).  
2. Przyciski multimedialne : Używane do sterowania plikami 

multimedialnymi (Windows). 
3. Touchpad:  Używany do sterowania wskaźnikiem myszy w taki 

sam sposób jak  w notebooku) 
4. Prawy przycisk myszy : Używany do klikania elementu prawym 

przyciskiem. 
5. Przyciski nawigacji : Używane do nawigacji w menu (odtwarzacz 

multimediów). 
6. Lewy przycisk myszy : Używany do klikania elementu lewym przyciskiem. 
7. Przycisk Alt : W połączeniu z Fn używany do obracania 

touchpada.  
8. Przycisk CTRL  Skrót (Windows). 
9. Połączenie USB : Interfejs ładowania. Używany do ładowania 

EW3140. 
10. Przełącznik Wł ączenie/Wył ączenie :  Używany do włączania i wyłączania 

EW3140. 
11. Diody LED wska źnika:  Diody LED wskazujące stan RF, stan baterii, itd. 
12. Odbiornik USB:  Należy go podłączyć do wolnego portu USB 

odtwarzacza   multimediów/telewizora Smart TV lub komputera. 
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3.0 Używanie EW3140 z odtwarzaczem 
multimediów HD Eminent 
Należy pamiętać, że funkcje przycisków mogą być różne, zależnie od typu używanego 
odtwarzacza multimediów lub telewizora Smart TV. 

3.1 Podł ączenie EW3140 
1. Wyjmij EW3140 i odbornik z opakowania. 
2. Upewnij się, że odtwarzacz multimediów został całkowicie uruchomiony. 
3. Umieść odbiornik USB w wolnym porcie USB odtwarzacza multimediów. 
4. Włącz EW3140 poprzez przesunięcie przycisku zasilania do pozycji ‘Włączenie’. 
5. Odtwarzacz multimediów automatycznie rozpozna EW3140. 

3.2 Używanie EW3140 do odtwarzania filmu (lub innego 
pliku multimedialnego) 
EW3140 można używać w taki sam sposób, jak oryginalny pilot odtwarzacza 
multimediów. Wyjaśnimy, jak odtwarzać plik z oddzielnymi napisami (SRT). 
 
1. Użyj przycisków strzałek poniżej touchpada, do nawigacji w menu.  
2. Przejdź do ‘Filmy’ i naciśnij przycisk ‘enter’ na EW3140. 
3. Naciśnij przycisk ‘O’ na EW3140, aby wyświetlić menu ‘Opcje’. 
4. Wybierz film do odtworzenia i naciśnij przycisk ‘Enter’ na EW3140, po czym 

rozpocznie się odtwarzanie filmu. 
5. Aby wybrać napisy, naciśnij przycisk ‘O’, wybierz ‘Napisy’ i naciśnij przycisk 

‘Enter’. 
6. Wybierz napisy i naciśnij przycisk ‘Enter’ na EW3140, po czym rozpocznie 

się odtwarzanie napisów. 
7. Aby zatrzymać film, naciśnij przycisk ‘S’ na EW3140, po czym film zostanie 

zatrzymany. 

3.3 Używanie EW3140 z przegl ądarką sieci web 
odtwarzacza multimediów  
1. Użyj przycisków strzałek EW3140, przechodząc do ‘Aplikacje’ i naciśnij 

przycisk ‘Enter’ EW3140. 
2. Wybierz przeglądarkę sieci web i naciśnij przycisk ‘Enter’, po czym nastąpi 

otwarcie strony przeglądarki. 
3. Naciśnij przycisk ‘O’ na EW3140, po czym zostanie wyświetlony pasek 

adresu. 
4. Wybierz pasek adresu i naciśnij przycisk ‘Enter’. 
5. Można teraz wprowadzić adres sieci web do odwiedzenia. 
6. Użyj przycisków strzałek do wyboru ‘OK’ i naciśnij przycisk ‘Enter’ na 

EW3140. 
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7. Wybierz ‘Idź do’ używając touchpada i kliknij ‘Idź do’, lewym przyciskiem 
myszy. Nastąpi otwarcie strony. 

8. Touchpada i przycisków myszy, można używać do nawigacji na stronie sieci 
web i do klikania łączy. 

9. Aby odwiedzić inną stronę sieci web, ponownie kliknij przycisk ‘O’ i 
wprowadź nową stronę sieci web na pasku adresu. 

3.4 Skrót 
EW3140 ma kilka przycisków, które działają jako skrót. Może to być przydatne, 
podczas przeglądania lub odtwarzania plików w odtwarzaczu multimediów. Objaśnimy 
te skróty. 
 
Należy pamiętać, że funkcje przycisków mogą być różne, zależnie od typu używanego 
odtwarzacza multimediów. 
 

Symbol  Funkcja  

ESC Używany do powrotu do poprzedniej czynności. Używany także do 
zatrzymywania odtwarzanego pliku. 

Q Używany do zmiany rozdzielczości ekranu. 

 Używany do zmniejszania głośności dźwięku. 

Tab Używany do przechodzenia do menu ustawień/przechodzenia z powrotem 
do menu głównego. 

A Używany do wyboru/przełączania pomiędzy źródłami audio podczas 
odtwarzania plików. 

G Używany do wyboru okna ramki czasowej. 

H Używany do wyboru opcji menu głównego, po wybraniu kategorii (Filmy, 
itd.)  
. 

M Używany do wyciszenia dźwięku. 

O Używany do otwierania paska adresu, podczas używania przeglądarki 
sieci web. Używany także do otwierania menu ‘Opcje’ podczas 
odtwarzania pliku multimedialnego. 

S Używany do zatrzymywania pliku. 

< Używany do zwalniania odtwarzanego pliku. 

> Używany do szybkiego przewijania do przodu odtwarzanego pliku.  

Z Używany do powiększania podczas odtwarzania plików. 

4.0 Używanie EW3140 w komputerze 
EW3140 można także używać w komputerze, jako ‘zwykłą’ klawiaturę i mysz. 
EW3140 można także używać podczas prezentacji.  
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4.1 Instalacja i u żywanie EW3140 jako klawiatury i myszy 
1. Podłącz odbiornik USB do wolnego portu USB komputera. 
2. Włącz EW3140 poprzez przesunięcie przycisku zasilania do pozycji 

‘Włączenie’. 
3. System Windows może powiadomić o znalezieniu klawiatury i myszy. 

System Windows automatycznie zainstaluje prawidłowe sterowniki. 
4. Będzie teraz można używać EW3140 jako klawiaturę i mysz. Będą także 

dostępne przyciski F1-F8 i przyciski multimediów. 

4.2 Używanie EW3140 podczas prezentacji 
1. Po zainstalowaniu EW3140, urządzenie to można także używać jako 

prezenter. Należy wykonać następujące czynności: 
2. Użyj EW3140 do wyboru pliku prezentacji, takiego jak plik .PPT. 
3. Po otwarciu pliku, można używać przycisków nawigacji do wyboru 

następnego kroku prezentacji lub do przejścia o jeden krok wstecz. 
 
Porada: Touchpad można obrócić o 90 stopni, poprzez jednoczesne naciśnięcie 
przycisku ‘Fn’ i ‘Alt’ . Jest to idealne rozwiązanie podczas prezentacji. 

5.0 Inne funkcje 

5.1 Ładowanie 
Po wyczerpaniu baterii EW3140, baterię należy naładować. Gdy bateria jest (prawie) 
rozładowana, zaczyna migać symbol baterii na EW3140.  
 
1. Podłącz dostarczony kabel USB do wolnego portu USB komputera lub do 

wolnego portu USB odtwarzacza multimediów.  
2. Po podłączeniu, symbol baterii zmieni kolor na czerwony. 
3. Bateria będzie ładowana, dopóki będzie pokazywany czerwony symbol 

baterii.  
4. Po pełnym naładowaniu, symbol baterii przestanie świecić.  
 

6.0 Często zadawane pytania i inne 
powi ązane informacje 
Najnowsze często zadawane pytania dotyczące produktu, można znaleźć na stronie 
pomocy produktu. Firma Ewent często aktualizuje te strony, aby zapewnić 
użytkownikowi najnowsze informacje. W celu uzyskania informacji o produkcie, 
odwiedź stronę www.ewent-online.com. 
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7.0 Obsługa i pomoc techniczna 
Ten podręcznik użytkownika został starannie napisany przez ekspertów technicznych 
firmy Ewent. W przypadku problemów z instalacją lub używaniem tego produktu, 
należy wypełnić formularz pomocy technicznej na stronie sieci web www.ewent-
online.com/ 
 
Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie. Numery telefonów pomocy 
technicznej oraz informacje o godzinach otwarcia można znaleźć na stronie 
www.ewent-online.com/. 

8.0 Warunki gwarancji 
Pięcioletnia gwarancja Ewent dotyczy wszystkich produktów Ewent chyba, że zostanie 
to inaczej określone przed lub w trakcie zakupu. Po zakupieniu produktu Ewent z 
drugiej ręki, pozostały okres gwarancji jest liczony od chwili zakupienia przez 
początkowego nabywcy produktu. Gwarancja Ewent dotyczy wszystkich produktów i 
części Ewent, trwale połączonych lub zamontowanych do produktu. Adaptery 
zasilania, baterie, anteny i wszystkie inne produkty, nie bezpośrednio zintegrowane 
lub połączone z głównym produktem lub produktami, niewątpliwie zużyte podczas 
używania, wykazujące inne cechy niż główny produkt, nie są objęte gwarancją Ewent. 
Produkty nie są objęte gwarancją Ewent, przy ich nieprawidłowym/niewłaściwym 
używaniu, wpływie czynników zewnętrznych lub po otwarciu części produktu 
podlegających serwisowi, przez inne strony niż firma Ewent. Firma Ewent może użyć 
do naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu materiały odnowione. Firma Ewent 
nie odpowiada za zmiany w ustawieniach sieci, przez dostawców internetu. Nie 
możemy zagwarantować, że produkt sieciowy Ewent będzie działał, po zmianie 
ustawień przez dostawców internetu. Firma Ewent nie gwarantuje działania usług sieci 
web, aplikacji i innych treści stron trzeci, dostępnych przez produkty Ewent. Produkty 
firmy Ewent z wewnętrznym dyskiem twardym, mają dwuletni okres ograniczonej 
gwarancji na dysk twardy. Firma Ewent nie odpowiada za utratę jakichkolwiek danych. 
Należy się upewnić, jeśli produkt zapisuje dane na dysku twardym lub w innym źródle 
pamięci, że przed zwróceniem produktu do naprawy została wykonana kopia tych 
danych.  
 
Gdy mój produkt zostanie uszkodzony  
Jeśli okaże się, że produkt został uszkodzony ze względów innych, niż opisane 
powyżej: Należy się skontaktować z miejscem zakupienia w celu zajęcia się 
uszkodzonym produktem. 
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