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Rikomagic K6  
mini bezdrátová klávesnice 

 
Děkujeme vám za zakoupení mini bezdrátové QWERTY klávesnice s touchpadem. Můžete ji 
použít pro e-maily, chat, dálkové ovládání, zprávy a hry. Zařízení je kompatibilní s PC, 
notebook, Rassbery Pi 2, Mac OS, Linux, PS3, Xbox 360, HTPC, TV box IPTV, Google 
AndroidSmart, XBMC, Windows 2000, XP, Vista, 7,8,10.  
 
Vlastnosti 
 
Spolehlivá kvalita 
Vysoce citlivý inteligentní touchpad, matný, vyrobený z materiálu, který je příjemný na 
pokožku, odolnost vůči potu a má dlouhou životnost. 
 
Inteligentní design 
QWERTY klávesnice s funkčním tlačítkem, navigační a ovládací tlačítka multi-médií. 
 
Hibernace 
Auto-spánek po 3 minutách bez využití a následně libovolnou klávesou můžete zařízení 
probudit. 
 
Nabíjení 
Zařízení nabíjejte pomocí USB kabelu (v balení). Jeden konec připojte k Rikomagic K6 do 
USB portu na spodní straně, druhý konec do USB portu počítače nebo TV Boxu. 
 
Obsah balení: 
USB nabíjecí kabel 
USB 2.4G bezdrátový přijímač Rikomagic K6 
Uživatelská příručka 
Bezdrátová klávesnice 
 
Popis zařízení 

 
 
 
 



 
 
Rychlé nastavení 

 
Instalace 
1. Sundejte USB přijímač od zadního krytu klávesnice 
2. Připojte USB přijímač do USB portu vašeho zařízení 
3. Zapněte klávesnici. 
Modrá LED zůstane svítit. To znamená, že klávesnice byla spárována s vaším zařízením 
 
Poznámka: 
Pokud modrá LED nesvítí a bliká oranžová kontrolka, znamená to, že klávesnici je potřeba 
spárovat s vaším zařízením. Jak spárovat zařízení, postupujte podle následujících kroků. 
 
Krok 1: Stiskněte tlačítko ESC a zároveň zapněte klávesnici, pak uvolněte tlačítko ESC a 
modrá dioda začne rychle blikat. 
 
Krok 2: Vložte USB adaptér do hlavního USB portu u vašeho zařízení. Modrá dioda bude 
vypnuta během 60s, což znamená, že spárování bylo úspěšné. Pokud napoprvé selže, můžete 
opakovat kroky. Prosím, mějte klávesnice plně nabitou před zahájením párování. 
 
LED diody 
 
Modrá  znamená status spárování. Když jsem zapnutá, znamená to, že klávesnice je úspěšně 
spárovaná se zařízením. Pokud je vypnutá, znamená to, že zařízení není spárováno. 
Žlutá  znamená synchronizaci. Ta bude blikat při každém kliknutí na libovolné tlačítko nebo 
na pohyb touchpadu. Pokud nebliká, znamená to, že je něco špatně s klávesnicí nebo 
kompatibilitou.  



Červená znamená stav nabíjení. Když se začne nabíjet, bude svítit. Po nabití se automaticky 
vypne. 
 
Specifikace 
 
Přijímač: Nano style 
USB port: USB 2.0 a výše 
Procesor: BK2535 
Komunikace: 2,4 GHz bezdrátová 
Bezdrátový dosah: až 10m 
Kapacita baterie: Dobíjecí 300 mAh Lithium-iontová baterie 
Výdrž baterie: cca 6-20 hodin 
Hmotnost: 110g 
Rozměry: 140x90x17 mm 
Barva: Černá 
Kompatibilní  s PC, notebook, Rassbery Pi 2, Mac OS, Linux, HTPC, TV box IPTV, Google 
AndroidSmart, XBMC, Windows 2000, XP, Vista, 7,8,10. 
Kontrolka: LED 
 
 
 
 
TECHNICKÁ PODPORA 
 
Infolinka: 800 118 629 
Email: support@umax.cz 
 
Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00 
 
Servisní středisko:  
 
ConQuest entertainment a. s   
Hloubětínská 11 
198 00 Praha 9 
+420 284 000 111 
 
Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00 


