
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESLA AirMouse MMX8 



 
Vážený zákazníku, 

děkujeme, že jste si vybral TESLA AirMouse MMX8.  

Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a 

spokojenosti. 

Dálkové ovládání pracuje se standardní bezdrátovou 

frekvencí 2.4 GHz. Vložte do zařízení 2 ks baterie, typ 

AAA a zasuňte USB přijímač do USB portu zařízení.  

Počkejte 5 až 30 sekund pro první inicializaci.  

 

Zapněte dálkové ovládání myš stisknutím červeného 

tlačítka a pohněte rukou. Měli byste na obrazovce 

uvidět pohybující se kurzor, který kopíruje pohyb vaší 

ruky v prostoru. 

Pokud se tak nestane, je nutné spárovat dálkové 

ovládání s USB přijímačem ručně. Stiskněte a podržte 

tlačítka „OK“ a „Domů“. LED dioda na dálkovém 

ovládání začne blikat.  

 

Záruka se NEVZTAHUJE při: 

 použití přístroje k jiným účelům 

 elektromechanickém nebo mechanickém 

poškození způsobeném nevhodným použitím  

 škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, 



voda, statická elektřina, přepětí, atd.  

 škodě způsobené neoprávněnou opravou  

 poškození záruční plomby nebo nečitelném 

sériovém číslu přístroje 

 

TECHNICKÁ PODPORA 

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA 

AirMouse MMX8? Kontaktujte nás:  

www.tesla-electronics.eu/tesla-airmouse-mmx8-

detail 

AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO  

A NÁHRADNÍ DÍLY 

Zasláním výrobku přímo do autorizovaného servisu 

výrazně zkrátíte dobu trvání opravy. Záruční a 

pozáruční opravy, spotřební materiál a náhradní díly. 

www.tesla-electronics.eu 

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, 

vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského 

manuálu. Aktuální verzi uživatelského manálu 

naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu 

 

Design a specifikace mohou být změněny bez 

předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny. 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto 

zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími 

příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro 

daný typ zařízení.  

 
 

 
 

Tento produkt splňuje požadavky 

Evropské Unie. 

 

 

Pokud je tento symbol přeškrtnutého 

koše s kolem připojen k produktu, 

znamená to, že na produkt se vztahuje 

evropská směrnice 2002/96/ES. 

Informujte se prosím o místním systému 

separovaného sběru elektrických a 

elektronických výrobků. Postupujte 

prosím podle místních předpisů a staré 

výrobky nelikvidujte v běžném domácím 

odpadu. Správná likvidace starého 

produktu pomáhá předejít potenciálním 

negativním důsledkům pro životní 

prostředí a lidské zdraví. 

 

 



 
Vážený zákazník, 

ďakujeme, že ste si vybral TESLA AirMouse MMX8. 

Veríme, že Vám prinesie veľa zábavy a spokojnosti. 

Diaľkové ovládanie pracuje so štandardnou 

bezdrôtovou frekvenciou 2.4 GHz. Vložte do 

zariadenia 2 ks batérie typ AAA a zasunte USB 

prijímač do USB portu zariadenia. Počkajte 5 až 30 

sekúnd pre prvú inicializáciu.  

 

Zapnite diaľkové ovládanie stlačením červeného 

tlačidla a pohnite rukou. Mali by ste na obrazovke 

uvidieť pohybujúci sa kurzor, ktorý kopíruje pohyb 

vašej ruky v priestore. 

Ak sa tak nestane, je nutné spárovať diaľkové 

ovládanie s USB prijímačom ručne. Stlačte a podržte 

tlačidlá "OK" a "Domov". LED dióda na diaľkovom 

ovládaní začne blikať.  

 

Záruka sa NEVZŤAHUJE pri: 

 použitie prístroja na iné účely 

 elektromechanickom alebo mechanickom 

poškodení spôsobeným nevhodným použitím 

 škode spôsobenej prírodnými živlami ako je 



oheň, voda, statická elektrina, prepätie, atď. 

 škode spôsobenej neoprávnenou opravou 

 poškodeniu záručnej plomby alebo nečitateľnom 

sériovom číslu prístroje 

 

TECHNICKÁ PODPORA 

Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou 

TESLA AirMouse MMX8? Kontaktujte nás:  

www.tesla-electronics.eu/tesla-airmouse-mmx8-

detail 

AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO A 

NÁHRADNÉ DIELY 

Zaslaním výrobku priamo do autorizovaného servisu 

výrazne skrátite dobu trvania opravy. Záručný a 

pozáručné opravy, spotrebný materiál a náhradné 

diely. 

www.tesla-electronics.eu 

Vzhľadom k tomu, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, 

vyhradzujeme si právo na úpravu užívateľského 

manuálu. Aktuálnu verziu používateľského manálu 

nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu 

 

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez 

predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby 

http://www.tesla-electronics.eu/tesla-airmouse-mmx8-detail
http://www.tesla-electronics.eu/tesla-airmouse-mmx8-detail
http://www.tesla-electronics.eu/
http://www.tesla-electronics.eu/


vyhradené. 

 
PREHLÁSENIE O ZHODE 

My, INTER-SAT LTD, org. zložka, vyhlasujeme, že toto 

zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími 

príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných 

pre daný typ zariadenia.  

 
 

 
 

Tento produkt spĺňa požiadavky 

Európskej Únie. 

 

 

Ak je tento symbol prečiarknutého koša s 

okolo pripojený k produktu, znamená to, 

že na produkt sa vzťahuje európska 

smernica 2002/96/ES. Informujte sa 

prosím o miestnom systéme 

separovaného zberu elektrických a 

elektronických výrobkov. Postupujte 

prosím podľa miestnych predpisov a 

staré výrobky nevyhadzujte v bežnom 

domácom odpade. Správna likvidácia 

starého produktu pomáha predísť 

potenciálnym negatívnym vplyvom na 

životné prostredie a ľudské zdravie. 

 



 
Dear customer, 

Thank you for choosing the TESLA AirMouse MMX8. 

We believe it will bring you a lot of fun and 

satisfaction.  

The remote controler works with a standard 2.4 GHz 

wireless frequency. Insert 2 pcs of AAA batteries into 

the device (not in delivery) and insert the USB 

receiver into the USB port of the device. Wait 20 to 50 

seconds for initial initialization.  

 

Turn on remote controler by pressing the red button 

and move your hand. You should see a moving 

cursor on the screen that copy your hand movement 

in space. 

If this is not the case, the remote controler must be 

paired with the USB receiver manually. Press and 

hold "OK" and "Home". The LED on the remote control 

starts flashing. 

 

The warranty DOESN´T APPLY to: 

 using the device for other purposes than it was 

designed to 

 mechanical damage of caused by inappropriate 



using  

 damage caused by the natural elements as fire, 

water, static electricity, overvoltage and so on 

 damage caused by unauthorized repair 

 damage of the guarantee seal or unreadable 

serial number of the device  

 
DECLARATION OF CONFORMITY 
We, INTER-SAT LTD, org. složka, declare that this device 

complies with the essential requirements and other relevant 

provisions of the standards and regulations relevant to the 

type of equipment. 

 

  
 

 

This product complies with the requirements 

of the Europe Community. 

 

 

 
When this crossed-out wheeled bin symbol is 

attached to a product it means that the product is 

covered by the European Directive 2002/96/EC. Please 

inform yourself about the local separate collection 

system for electrical and electronic products. Please 

act according to your local rules and do not dispose 

of your old products with your normal household 

waste. Correct disposal of your old product helps to 

prevent potential negative consequences for the 

environment and human health. 

 



 

 

 

 

 


