ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Τηλεχειριστήριο
Magic

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, διαβάστε προσεκτικά αυτό το
εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
AN-MR650A

www.lg.com

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Η εικόνα του τηλεχειριστήριου ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
(Ανάλογα με τη χώρα)

Τηλεχειριστήριο Magic και αλκαλικές μπαταρίες (AA)

Εγχειρίδιο χρήστη

ꔈꔈΤα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση
αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.

ΜΠΑΤΑΡΊΑ
1. Τοποθέτηση μπαταριών
ꔈꔈΔιαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.
ꔈꔈΠατήστε το επάνω μέρος του καλύμματος των μπαταριών, σύρετέ
το προς τα πίσω και ανασηκώστε το κάλυμμα όπως εμφανίζεται
παρακάτω.
ꔈꔈΓια να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα των
μπαταριών και τοποθετήστε τις αλκαλικές μπαταρίες (1,5 V AA). Οι
πόλοι
και
πρέπει να ταιριάζουν με τις ενδείξεις στο εσωτερικό
της θήκης. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών. Όταν
χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, πρέπει να το στρέφετε προς
τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης.
ꔈꔈΓια να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης
με την αντίθετη σειρά. Μην συνδυάζετε παλιές ή χρησιμοποιημένες
με καινούριες μπαταρίες. Κλείστε καλά το κάλυμμα.
ꔈꔈΑνοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας για να βρείτε την ετικέτα.

2. Προφυλάξεις

ꔈꔈΜετά από την αντικατάσταση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο αφού κάνετε τη
σύζευξη σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη.
ꔈꔈΑν η μονάδα δεν λειτουργεί μετά από την αντικατάσταση της μπαταρίας, επιχειρήστε ξανά τη σύζευξη
σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη.
ꔈꔈΑν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη χρονική περίοδο, συνιστάται να
αφαιρείτε την μπαταρία από τη μονάδα.
ꔈꔈΜην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία και μην την εκθέτετε σε θερμότητα.
ꔈꔈ Αποφύγετε τυχόν πτώσεις ή δυνατές κρούσεις που μπορούν να καταστρέψουν το περίβλημα της μπαταρίας.
ꔈꔈΜην βυθίζετε την μπαταρία σε νερό.
ꔈꔈΑν μια μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
ꔈꔈΝα απορρίπτετε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ꔈꔈΗ εικόνα του τηλεχειριστήριου ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
ꔈꔈΗ σειρά περιγραφής ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
ꔈꔈΟρισμένα κουμπιά και υπηρεσίες ενδεχομένως να μην παρέχονται, ανάλογα με το μοντέλο και την
περιοχή.

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον
αποκωδικοποιητή σας, προσθέτοντάς τον στο τηλεχειριστήριο γενικής
χρήσης για την τηλεόρασή σας.

Αριθμητικά πλήκτρα

Πληκτρολόγηση αριθμών.

Αλφαβητικά κουμπιά

Πληκτρολόγηση γραμμάτων.

(Κενό διάστημα)

Αφήνει ένα κενό διάστημα στο πληκτρολόγιο της οθόνης.

(ΠΑΥΛΑ)

Εισαγωγή

(ΠΑΥΛΑ) ανάμεσα σε αριθμούς, όπως 2-1 και 2-2.

Πρόσβαση στη λίστα των αποθηκευμένων καναλιών ή προγραμμάτων.

*
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανακτήσετε δεδομένα BML για μετάδοση.

Μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή ή την Live TV με τα αριθμητικά
κουμπιά που αντιστοιχούν στις λειτουργίες.

(Τηλεχειριστήριο οθόνης)

Εμφάνιση του τηλεχειριστηρίου οθόνης.
-- Πρόσβαση στο μενού του τηλεχειριστηρίου παγκόσμιας χρήσης σε
ορισμένες περιοχές.

Ενεργοποιείται η λειτουργία περιγραφής εικόνας/ήχου.
-- Η λειτουργία SAP (Secondary Audio Program - "Δευτερεύον
πρόγραμμα ήχου") μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί με πάτημα του
κουμπιού
. (Ισχύει για τη Βόρεια Αμερική)
Προσαρμογή του επιπέδου έντασης του ήχου.

(ΣΙΓΑΣΗ)

Απενεργοποίηση όλων των ήχων.
Κύλιση στα αποθηκευμένα κανάλια ή προγράμματα.
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(Φωνητική αναγνώριση)
Για τη χρήση της λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης απαιτείται
σύνδεση δικτύου.
1. Πατήστε το κουμπί φωνητικής αναγνώρισης.
2. Μιλήστε μόλις εμφανιστεί το παράθυρο φωνής στην οθόνη της
τηλεόρασης.

(ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ)*
Πραγματοποιήστε αναζήτηση για περιεχόμενο, όπως τηλεοπτικά
προγράμματα, ταινίες και άλλα βίντεο, ή αναζήτηση στο web
πληκτρολογώντας τους όρους αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης.

(ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ)
Πρόσβαση στο αρχικό μενού.

Εμφανίζει το προηγούμενο ιστορικό.

Εμφανίζει το αρχικό μενού του αποκωδικοποιητή. (Όταν δεν
παρακολουθείτε μέσω αποκωδικοποιητή: η οθόνη αλλάζει στην οθόνη
αποκωδικοποιητή.)

Σφαιρα (OK)
Πατήστε το κουμπί Σφαιρα (OK) στο κέντρο, για να επιλέξετε
μενού.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Σφαιρα (OK) για να αλλάξετε κανάλια ή
προγράμματα.

(επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά)
Πατήστε το επάνω, κάτω, αριστερό ή δεξί κουμπί για να περιηγηθείτε
στο μενού.
Αν πατήσετε τα κουμπιά
ενώ χρησιμοποιείται ο δείκτης, τότε
ο δείκτης θα εξαφανιστεί και το τηλεχειριστήριο Magic θα λειτουργεί ως
κανονικό τηλεχειριστήριο.
Για να εμφανίσετε ξανά το δείκτη στην οθόνη, κουνήστε το
τηλεχειριστήριο Magic δεξιά-αριστερά.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων από την οθόνη και επιστροφή στην
παρακολούθηση της τελευταίας εισόδου.
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Εμφάνιση του οδηγού καναλιών ή προγραμμάτων.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπότιτλων.

(ΕΙΣΟΔΟΣ)

Αλλαγή της πηγής εισόδου.
(ΕΙΣΟΔΟΣ) για να εμφανιστούν
-- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
όλες οι λίστες των εξωτερικών εισόδων.

Κουμπιά υπηρεσιών μετάδοσης

Συνδέεται στην υπηρεσία Μετάδοσης βίντεο.

(Γρήγορες ρυθμίσεις)
Πρόσβαση στην επιλογή γρήγορων ρυθμίσεων.
(Γρήγορες ρυθμίσεις) για να
-- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
εμφανιστεί το μενού Όλες οι ρυθμίσεις.

Χρωματιστά κουμπιά
Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες ορισμένων
μενού.
Κουμπιά ελέγχου (
)
Ελέγχει περιεχόμενα πολυμέσων.

(Κουμπιά TELETEXT)
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext.

Προσφέρει περιεχόμενο που έχει σχέση με το πρόγραμμα που
παρακολουθείτε τη συγκεκριμένη στιγμή.

Εάν μεγεθύνετε την επιλεγμένη περιοχή, μπορείτε να την προβάλετε σε
πλήρη οθόνη.

Μπορείτε να μεγεθύνετε την περιοχή που δείχνει το τηλεχειριστήριο.

* Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί, πατήστε παρατεταμένα για πάνω από 3 δευτερόλεπτα.
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ΧΡΗΣΗ
1. Τρόπος καταχώρησης ή κατάργησης καταχώρησης

Τρόπος καταχώρησης του τηλεχειριστηρίου
Magic
Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο Magic, θα
πρέπει πρώτα να το συζεύξετε με την τηλεόρασή σας.
1. Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Magic και
ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο Magic προς την
τηλεόραση και πατήστε το κουμπί Σφαιρα (OK) στο
τηλεχειριστήριο.
-- Αν η καταχώρηση του τηλεχειριστηρίου Magic στην
τηλεόραση αποτύχει, προσπαθήστε και πάλι αφού
απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά την
τηλεόραση.

Τρόπος κατάργησης της καταχώρησης του
τηλεχειριστηρίου Magic
Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά
(ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ)
και
για πέντε δευτερόλεπτα, για να
καταργήσετε τη σύζευξη του τηλεχειριστηρίου Magic με την
τηλεόρασή σας.
ꔈꔈΑν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί
,
μπορείτε να ακυρώσετε και να καταχωρήσετε εκ
νέου το τηλεχειριστήριο Magic. (Σε ορισμένα μοντέλα
τηλεόρασης, χρησιμοποιήστε το κουμπί
.)
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2. Τρόπος χρήσης

ꔈꔈΚουνήστε ελαφρά το τηλεχειριστήριο Magic δεξιά(ΑΡΧΙΚΟ
αριστερά ή πατήστε τα κουμπιά
ΜΕΝΟΥ),
(ΕΙΣΟΔΟΣ),
(Γρήγορες ρυθμίσεις)
για να εμφανιστεί ο δείκτης στην οθόνη.
(Σε ορισμένα μοντέλα τηλεοράσεων, ο δείκτης θα
εμφανιστεί όταν πατήσετε το κουμπί Σφαιρα (OK).)
ꔈꔈΟ δείκτης εξαφανίζεται, αν δεν χρησιμοποιηθεί για
κάποιο χρονικό διάστημα ή αν το τηλεχειριστήριο
Magic τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια.
ꔈꔈΑν ο δείκτης δεν ανταποκρίνεται ομαλά, μπορείτε να
κάνετε επαναφορά του δείκτη μετακινώντας τον στο
άκρο της οθόνης.
ꔈꔈΟι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου Magic
εξαντλούνται ταχύτερα από ό,τι εκείνες ενός
κανονικού τηλεχειριστηρίου, εξαιτίας των πρόσθετων
δυνατοτήτων.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ
ꔈꔈΧρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός του καθορισμένου εύρους (σε απόσταση έως 10
μέτρων).
Ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας κατά τη χρήση της συσκευής εκτός της
περιοχής κάλυψης ή αν υπάρχουν εμπόδια εντός της περιοχής κάλυψης.
ꔈꔈΑνάλογα με τα αξεσουάρ, ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας.
Συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ασύρματα δίκτυα LAN χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη
συχνοτήτων (2,4 GHz) με το τηλεχειριστήριο Magic. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην
επικοινωνία.
ꔈꔈΤο τηλεχειριστήριο Magic ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν υπάρχει ασύρματος δρομολογητής
(AP) σε απόσταση 1 μέτρου από την τηλεόραση. Ο ασύρματος δρομολογητής θα πρέπει να
βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου από την τηλεόραση.
ꔈꔈΜην αποσυναρμολογείτε ή εκθέτετε σε θερμότητα την μπαταρία.
ꔈꔈΜην ρίχνετε κάτω την μπαταρία. Αποφύγετε τους υπερβολικούς κραδασμούς στην μπαταρία.
ꔈꔈΗ λανθασμένη τοποθέτηση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Αρ. μοντέλου

AN-MR650A

Εύρος συχνοτήτων

2,400 GHz έως 2,4835 GHz

Ισχύς εξόδου (μέγ.)

4 dBm

Κανάλι

40 κανάλια

Ευαισθησία λήψης

-94,5 dBm

Διαστάσεις (mm)

(Πλάτος) 48,3 x (Μήκος) 183,5 x (Πάχος) 33,7
(ανοχή ± 1 mm)

Βάρος

101,7 g ± 8 g
(εκτός της μπαταρίας)

Πηγή τροφοδοσίας

AA 1,5 V,
χρήση 2 αλκαλικών μπαταριών

Κατανάλωση ενέργειας

300 mW

Εύρος θερμοκρασιών
λειτουργίας

0 °C έως 60 °C
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