
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F10 Deluxe – Instrukcja obsługi  
Quick Start Guide：49*169mm,80 

Quick Start Guide 
F10 Deluxe 

Instrukcja  
Obsługi F10 
Deluxe 

Button Description Operating Instructions 

Packaging list  

F10 Deluxe Air Mouse x 1 
USB Receiver x 1 
USB Cable x 1 
Quick Start Guide x 1 

 

1. Plug the USB receiver into one of the USB Host 
on the player. 

Indicator  
Button-press Be flickering 
Matching 
process 

Be flickering 

Success to 
match 

Be flickering for 2 seconds 

Fail to match Be flickering for 30 seconds 
Low battery Be flickering 
Standby mode Go out 

 

Working mode of the air mouse 
My Box mode 
Press My Box button to enter into My box mode. In this 
mode, Mouse is not available. And A.I.Power button is 
able to be learned. When in AirMouse mode, you can 
press Left/Right/Up/Down button to enter into My Box 
mode. 

AirMouse mode 
Press L Mouse button to enable AirMouse in My Box 
mode. 

Game mode 
Press Game button to enter into game mode in My Box 
mode. 

STB Mode 
Press STB button for 2 seconds to enter into STB 
learning mode. 
Press STB button to enable buttons learned in STB 
learning mode. 

TV Mode 
Press TV button for 2 seconds to enter into TV learning 
mode. 
Press STB button to enable buttons learned in TV 
learning mode. 

All buttons can be learned in the front of the Airmouse 
except Power / Game / My Box / STB / TV button. Please 
press My Box button to exit TV or STB mode when you 
want to use the mouse / remote buttons / game function / 
keyboard. 

IR learning 
1. Press TV or STB button for 2 seconds to 

enter into learning mode. The red 
indicator will be flickering every 1second. 

2. Put TV remote control straight head to 
head to this air mouse, 2 to 3cm away. 

3. Press the button which want to learn on 
the Airmouse, red indicator will be 
flickering fast for 3times, then press the 
button on your TV or STB remote 
control. When the red indicator stop fast 
flickering, it means button learning is 
completed. 

4. Repeat step3 to learn other buttons. 
5. Press TV button once to exit learning 

mode. 

Sleep and Wake up 
Air-mouse will enter into standby mode automatically 
while there is no any operation within 1 minute. Press 
any button to wake up. 

      OPIS PRZYCISKÓW      INSTRUKCJA OBSŁUGI 

1.Podłącz odbiornik USB 
do TV Boxa lub playera 

Operating Instructions 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA  

F10 Deluxe Air Mouse x 1 

Odbiornik USB  x 1 

Kabel USB x 1 

Instrukcja obsługi x 1 

Podłączenie do TV Boxa 

Praca diody 
 

Naciśnięcie przycisku – migotanie  
 
Proces integracji urządzeń – migotanie 
 
Integracja urządzeń zakończona pomyślnie – 
migotanie 
przez 2 sekundy 
 
Nieudana integracja urządzeń – migotanie przez 30 
sekund 
 
Słaba moc baterii – migotanie 
 
Tryb czuwania - gaśnie 

TRYB PRACY Air Mouse 
TRYB My Box 
Naciśnij przycisk My Box, by wejść w tryb My Box. W 
tym trybie myszka nie jest aktywna. Przycisk A.I. 
Power posiada funkcję zapamiętywania. W trybie Air 
Mouse możesz używać przycisków 
prawy/lewy/góra/dół, aby przejść do trybu My Box. 
 
Tryb Air Mouse 
By użyć Air Mouse w trybie My Box, naciśnij przycisk 
L/ Mouse. 
 
Tryb Gier 
Naciśnij przycisk Game, by wejść w tryb Gier w trybie 
My Box. 
 
Tryb STB 
Naciśnij przycisk STB i przytrzymaj przez 2 sekundy, 
by wejść w tryb programowania STB. 
Naciśnij przycisk STB, by umożliwić programowanie 
przycisków w tym trybie. 
 
Tryb TV 
Naciśnij przycisk TV i przytrzymaj przez 2 sekundy, 
by wejść w tryb programowania pilota TV. 
Naciśnij przycisk TV, by umożliwić programowanie 
przycisków w tym trybie. 
Wszystkich przycisków na panelu przednim Air 
Mouse można używać do zapamiętywania funkcji z 
innych pilotów oprócz przycisków Power/Game/My 
Box/STB/TV. Naciśnij przycisk My Box, by wyjść z 
trybu TV lub STB, jeśli chcesz użyć myszki/ 
przycisków do zdalnego sterowania/ gry/ klawiatury. 
 
Funkcja “uczenia” IR Learning 
1. Naciśnij przycisk A.I. i przytrzymaj przez 2 
sekundy, by wejść w tryb uczenia pilota. Dioda 
zacznie migać co sekundę. 
2. Połóż pilota, którego funkcje chcesz przypisać w 
odległości 2, 3 cm od F10 Deluxe. 
3. Naciśnij przycisk na F10 Deluxe, dioda będzie 
migać 
bardzo szybko, następnie naciśnij przycisk na Twoim 
pilocie TV lub STB. Kiedy dioda przestanie szybko  
migać, oznacza to, że F10 Deluxe zakończył już 
proces  
uczenia danej funkcji. 

2.Umieść F10 Deluxe w odległości 2 
cm od TV Boxa lub playera. Naciśnij 
równocześnie przycisk L i R i 
przytrzymaj przez 2 sekundy dopóki 
pomarańczowa dioda nie zacznie 
migać. Dioda przestanie migać w 
ciągu 2 sekund po tym jak zakończy 
się proces integracji urządzeń.  

2. Place F10 Deluxe within 2cm to the player. 
Press L mouse button and R mouse button 
together for 2 seconds until the orange indicator 
begin flickering. The orange indicator will go out 
in 2 seconds after the match process finished. 
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