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Dziękujemy za wybór pilota multimedialnego z klawiaturą Emmerson iU 50.  

Pilot umożliwia łatwe i wygodne korzystanie z urządzeń TV BOX, Smart TV, aplikacji, gier, 

Internetu itp.  

 

 

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi. 

 



BATERIE 

 

Przed rozpoczęciem użytkowania należy włożyć odpowiednie baterie (2xAAA/R3) do 

schowka na baterie znajdującego się na tylnej obudowie pilota. 

Należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację baterii (oznaczenia + / - zgodnie z 

oznaczeniami na bateriach i na schowku na baterie w pilocie).  

Należy wymieniać na nowe obie baterie jednocześnie. Obie baterie muszą być tego 

samego typu.  

 

1. otworzyć pojemnik na baterie w pilocie. 

2. włożyć dwie baterie typu AAA, zwracając uwagę na właściwą polaryzację. 

3. Zamknąć za pomocą zatrzasku pokrywę schowka na baterie w pilocie. 

 

PODŁĄCZENIE PILOTA 

 

1. Wysunąć odbiornik USB ze schowka na baterie pilota. Podłączyć odbiornik do wejścia 

interefejsu USB TV BOX'a lub innego obsługiwanego urządzenia.  

2. Włączyć pilota przełącznikiem znajdującym się po prawej stronie na przedniej części 

obudowy, poprzez przesunięcie przełącznika w pozycję ON. 

3. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie. 

 

Działanie pilota jest sygnalizowane poprzez niebieską diodę świecącą LED. 

 

PANEL DOTYKOWY (TOUCHPAD) 

 

Panel dotykowy pilota zapewnia płynną obsługę aplikacji poprzez mysz wirtualną (kursor). 

Przesuwane palcem po powierzchni panelu dotykowego powoduje przesuwanie kursora na 

ekranie aplikacji urządzenia.  

 

W celu oszczędności baterii, po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć zasilanie pilota 

przełącznikiem znajdującym się w przedniej lewej części obudowy, poprzez przesunięcie 

przełącznika w pozycję 'OFF'. 

 

Pilot posiada dodatkowo funkcję automatycznego wyłączenia. Po dłuższym czasie 

nieużywania pilot wyłączy się automatycznie w celu oszczędności baterii.  

Ponowne włączenie pilota nastąpi po naciśnięciu dowolnego przycisku klawiatury lub 

dotknięciu panelu dotykowego. 

 

UWAGI DOTYCZĄCE BATERII:  

 

Baterie należy wymieniać na obie nowe baterie tego samego typu. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na prawidłową polaryzację przy wymianie baterii (zgodne oznaczenia 

+/- na bateriach i na pojemniku).  

Nieprawidłowa wymiana baterii prowadzi do niebezpieczeństwa wybuchu.  

Baterii oraz pilota z włożonymi bateriami nie wolno narażać na nagrzewanie. Może to 

doprowadzić do niebezpieczeństwa wybuchu baterii.      

Baterii oraz pilota z włożonymi bateriami nie wolno narażać na zalanie. 

W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia, należy wyjąć baterie z pilota.  



Pozostawienie zużytych baterii w pilocie na dłuższy okres może spowodować wylanie 

elektrolitu z baterii i uszkodzenie pilota. 

Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadkami pochodzącymi z 

gospodarstwa domowego, należy je przekazać w wyspecjalizowanym punkcie odbioru 

zużytych baterii. Więcej informacji w punkcie sprzedaży detalicznej. 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

Pilot może nie działać prawidłowo jeżeli pomiędzy pilotem a urządzeniem znajdują się 

przeszkody lub źródła zakłóceń sygnału radiowego. 

 

W przypadku jeśli pilot nie może nawiązać połączenia z urządzeniem: 

- sprawdzić czy baterie pilota nie są zużyte i w razie potrzeby wymienić baterie na nowe. 

- odłączyć i ponownie podłączyć odbiornik pilota do portu interfejsu USB. 

- zmienić kanał poprzez naciśnięcie jednocześnie przycisków Fn+F1 i przytrzymanie przez 

ok 1 sek. 

W przypadku jeśli kursor myszy wirtualnej porusza się z przerwami lub reaguje zbyt wolno, 

pilot może znajdować się w zbyt dużej odległości od odbiornika USB lub panel dotykowy 

może być zabrudzony. Należy zmniejszyć odległość pilota od odbiornika lub oczyścić 

powierzchnię panelu dotykowego. 

 

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 

Pilot wykorzystuje sygnał radiowy. Nie może być używany we wszelkich przypadkach i 

miejscach, gdzie sygnał radiowy może stanowić niebezpieczeństwo lub obowiązuje zakaz 

używania urządzeń radiowych, takich jak pokład samolotu, szpital, w pobliżu urządzeń 

medycznych, rozruszników i implantów, itp. 

Pilot nie może być używany do komunikacji z komputerem lub urządzeniem pokładowym 

podczas prowadzenia pojazdu. Z pilota można korzystać tylko po bezpiecznym 

zatrzymaniu pojazdu.    

  

 

DANE TECHNICZNE 

 

zasięg:   do 10m w zależności od występowania przeszkód 

zasilanie:   2 baterie AAA  

transmisja radiowa: 2,4 GHz 

połączenie:  USB plug & play 

moc transmisji: 4dB max. 

wymagania systemu operacyjnego: Windows, Linux, Mac, Android  

wymiary:  147mm x 98mm x 20mm 

masa:   108g 

 

W zależności od wersji urządzenia, niektóre przyciski mogą się różnić lub mieć inne funkcje 

niż podane w instrukcji obsługi. W takim przypadku aktualnych informacji udziela serwis. 

 

PRODUKT MOŻE NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA 

OPAKOWANIU. 



 

Wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą różnić się od 

informacji podanych w instrukcji. 

W produkcie mogą zostać wprowadzone zmiany techniczne bez uprzedzenia.  

 

Informacje zawarte w instrukcji obsługi dotyczące działania produktu, zestawu dołączonych 

akcesoriów oraz funkcji i parametrów technicznych urządzenia mogą zawierać 

niezamierzone błędy i pomyłki. 

 

W takim przypadku dokładnych prawidłowych informacji o produkcie udziela serwis. 

Aktualna instrukcja obsługi jest również dostępna na naszej stronie internetowej 

www.emmerson.com.pl 

 

Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe zostały podane wyłącznie w celach 

informacyjnych bez intencji naruszenia odpowiednich praw własności. 

 

Zainstalowane programy i aplikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą różnić się 

od nazw aplikacji podanych na opakowaniu w zależności od wersji urządzenia. 

 

Producent nie odpowiada za działanie aplikacji zainstalowanych na urządzeniu oraz w 

przypadku samodzielnego wykonywania aktualizacji przez użytkownika. W przypadku 

zastrzeżeń do działania aplikacji należy zwrócić się do wydawcy / producenta danej 

aplikacji.  
 

 

      

 

 

ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I 

ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie 

może być wyrzucany wraz z innym odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz 

istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się 

gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. 

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest 

zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta 

lub sprzedawcy detalicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska 

naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz 

niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 

 

 

 

 

 

 



                             DEKLARACJA ZGODNOŚCI                                        

Nr EMM 121 / 09 / 2018 

 

EMMERSON SP. J. 

UL. ZACISZNA 6 

63-200 JAROCIN 

niniejszym deklaruje, że następujący produkt : 

iU 50 - pilot z klawiaturą  

jest zgodny z postanowieniami dyrektywy: 

2014/53/UE 

zastosowano normy zharmonizowane (Test Standards): 

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011 

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012 

ETSI EN 300 328 V1.8.1:2012 

EN 62479:2010 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

    

Wymienione produkty na podstawie niniejszej Deklaracji  

są przeznaczone do użytkowania na terenie Polski. 

 

Jarocin, ul. Zaciszna 6, dnia 01.09.2018 

Dwie ostatnie cyfry roku oznaczenia CE: 18 

 

 

EMMERSON 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin POLAND 

www.emmerson.com.pl 

e-mail: poczta@emmerson.com.pl 

 

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji produktu bez 

uprzedzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 

 

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu. 

Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z 

warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo 

licząc od daty wymiany produktu przez Serwis Emmerson. 

2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt. 

3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.  

4. W ramach udzielonej gwarancji producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, w razie 

konieczności - wymiany sprzętu, lub w uzasadnionych przypadkach braku możliwości naprawy 

lub wymiany, zgody na zwrot gotówki za zakupiony produkt, w terminie nie przekraczającym 21 

dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez Serwis Emmerson. W uzasadnionych 

przypadkach (np. skomplikowana naprawa, konieczność sprowadzenia części zamiennej) 

termin rozpatrzenia reklamacji i naprawy gwarancyjnej może ulec przedłużeniu. 

5. Producent ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego 

sprzętu, o czym decyduje wyłącznie Serwis Emmerson. Producent nie ponosi odpowiedzialności 

za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto 

wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat 

lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy 

odpowiedzialności. 

6. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady. Reklamację produktu 

należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać reklamowany produkt bezpośrednio do Serwisu 

Emmerson celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Koszt dostarczenia produktu do 

serwisu pokrywa Kupujący. W przypadku wysłania reklamowanego produktu do Serwisu 

Emmerson, produkt powinien być spakowany w oryginalne opakowanie o ile Kupujący je 

posiada, lub zapakowany w sposób zapewniający bezpieczną przesyłkę sprzętu. Serwis 

Emmerson nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu które nastąpiły podczas transportu do 

Serwisu. 

7. Warunki przyjęcia reklamacji przez Serwis Emmerson: 

 dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym  

 dostarczenie ważnej, wypełnionej karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą 

gwarancyjną) lub potwierdzenia zakupu produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT 

zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy), 

 dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu. 

8. Gwarancja traci ważność w przypadku: 

 zakończenia okresu gwarancyjnego, 

 unieważnienia karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) 

 naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb gwarancyjnych, jeśli występują 

 zmiany, naruszenia, usunięcia numeru seryjnego urządzenia, jeśli występuje 

 samodzielnego wprowadzenia zmian technicznych produktu lub stwierdzenia jakichkolwiek 

innych nieautoryzowanych ingerencji w produkt. 

9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, 

uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z niewłaściwego użytkowania, 

wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i 

podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą lub inną 

substancją, innych uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji. 

 



Przed wysłaniem produktu zalecamy skontaktowanie się z Serwisem i zgłoszenie wszelkich 

problemów w działaniu sprzętu, stwierdzonej wady / usterki sprzętu lub wszelkich pytań 

dotyczących użytkowania i działania sprzętu. 

SERWIS EMMERSON 

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska 

tel. (62) 505 45 45 fax. (62) 505 28 27 

serwis@emmerson.com.pl 

Pn. – Pt.  8:00 – 16:00 
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