ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
MAGIC MOTION

Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν
εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.
AN-MR200
Τηλεχειριστήριο (AKB732955)
RF Dongle (EAT614134)

www.lg.com
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Τηλεχειριστήριο
Magic Motion, μπα- Εγχειρίδιο χρήστη
ταρίες (AA)

RF Dongle

Καλώδιο Dongle

Λουράκι

Βέλκρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ
Δείκτης (αναμεταδότης RF)
Αναβοσβήνει κατά τη λειτουργία.

POWER
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
ENTER/OK
Ενεργοποίηση μενού ή επιλογών και
επιβεβαίωση των καταχωρήσεων.
Πατήστε αυτό το κουμπί, για να εμφανίσετε το δείκτη, όταν χάνεται από
την οθόνη.
Αν πατήσετε το κουμπί πλοήγησης
κατά τη μετακίνηση του δείκτη στην
οθόνη, ο δείκτης εξαφανίζεται και το
τηλεχειριστήριο Magic Motion λειτουργεί ως κανονικό τηλεχειριστήριο.
Για να εμφανίσετε ξανά το δείκτη,
κουνήστε το τηλεχειριστήριο Magic
Motion δεξιά-αριστερά εντός 2 λεπτών. (Αν έχουν περάσει τα 2 λεπτά,
πατήστε το κουμπί Enter, για να εμφανιστεί ο δείκτης.)

Τοποθέτηση μπαταριών
ꔛ
ꔛ
ꔛ

ꔛ

Home

Home
Πρόσβαση στο Αρχικό μενού

Home

ENTER

VOL

Κουμπιά
πλοήγησης (επάνω/κάτω/
OK
αριστερά/δεξιά)
Κύλιση στα μενού και τις επιλογές.

OK

P

CH

P +/-)
/ VOL(
Ρύθμιση του επιπέδου έντασης του
ήχου.
MUTE

MUTE

MUTE

P / CH(∧/∨)
Σκρολάρει μέσα από τα αποθηκευμένα προγράμματα ή κανάλια.

MUTE
Σίγαση όλων των ήχων.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά την τηλεόραση.
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα “Η ισχύς της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου Magic Motion
είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε την μπαταρία.”, αντικαταστήστε την μπαταρία.
Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και αντικαταστήστε τις μπαταρίες (1,5 V AA). Οι πόλοι πρέπει να ταιριάζουν με τις ενδείξεις και 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.
Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά. Μη συνδυάζετε παλιές ή χρησιμοποιημένες με νέες μπαταρίες. Κλείστε το κάλυμμα.
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RF DONGLE
Χρησιμοποιείται μόνο σε τηλεοράσεις LED LCD/
LCD.
Για το μοντέλο PDP (50/60PZ95/75/57**) δεν απαιτείται η συγκεκριμένη συσκευή. Η τηλεόραση PDP
είναι ενσωματωμένη.

3 Τοποθετήστε το Dongle στην ταινία βέλκρο
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και,
στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

Καλωδιακή IN

Λυχνία

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ RF DONGLE
Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Ή

*Τοποθετήστε το dongle, ευθυγραμμίζοντάς το στην
επάνω αριστερή γωνία του στηρίγματος.

2 Συνδέστε τη μια άκρη ενός καλωδίου υποδοχής Dongle με το Dongle και την άλλη στην
υποδοχή καλωδίου Dongle της τηλεόρασης.

*Για την αποφυγή ασύρματης παρεμβολής, κρατήστε απόσταση 20 εκ. μεταξύ του τηλεχειριστηρίου Magic Motion και του ασύρματου dongle.

20cm

1 Εντοπίστε την καθορισμένη θέση τοποθέτησης της ταινίας βέλκρο πάνω στην τηλεόραση. Στη συνέχεια σχίστε λίγο προστατευτικό
χαρτί και χρησιμοποιήστε το για να τοποθετήσετε την ταινία βέλκρο. (Η θέση τοποθέτησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας)
Βέλκρο

*Εάν είναι συνδεδεμένο το RF Dongle για το
ασύρματο κουτί μέσων, συνδέστε το RF Dongle
για το τηλεχειριστήριο Magic Motion στο κάτω
δεξί μέρος πίσω από την τηλεόραση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ
Το τηλεχειριστήριο Magic Motion επικοινωνεί
με την τηλεόραση μέσω ραδιοσυχνοτήτων με
εύρος ζώνης 2,4 GHz.
ꔛ
ꔛ

86%

ꔛ

ꔛ

Έξοδος: Έως 1 dBm
Μέγιστη εμβέλεια:
10 m σε ανοιχτό χώρο
Εύρος ζώνης: 2,4 GHz
(2,4035 GHz - 2,4783 GHz)
Ρυθμός μεταφοράς: 250 kbps
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ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ
Το τηλεχειριστήριο Magic Motion λειτουργεί
μέσω σύζευξης με την τηλεόραση.

ENTER

OK

ENTER

OK

MUTE

ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ
ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΕΤΕ

Τρόπος καταχώρησης του
τηλεχειριστηρίου Magic Motion
Για να καταχωρήσετε το
τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί
ENTER (ή OK) του
τηλεχειριστηρίου, ενώ είναι
στραμμένο προς την τηλεόραση.
Τρόπος επανάληψης
καταχώρησης του
τηλεχειριστηρίου Magic Motion
έπειτα από αποτυχία
καταχώρησης
Για να επαναφέρετε το
τηλεχειριστήριο, πατήστε
παρατεταμένα τα κουμπιά ENTER
(ή OK) και MUTE για 5
δευτερόλεπτα. (Μόλις ολοκληρωθεί
η επαναφορά, η λυχνία του δείκτη
αναβοσβήνει.) Στη συνέχεια,
επαναλάβετε την παραπάνω
διαδικασία, για να καταχωρήσετε το
τηλεχειριστήριο.

ꔛ

ꔛ

ꔛ

ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ
ꔛ

ENTER

OK

Πατήστε αυτό το κουμπί αν δεν
εμφανίζεται δείκτης στην οθόνη της
τηλεόρασης. Ο δείκτης θα
εμφανιστεί στην οθόνη.
Ο δείκτης εξαφανίζεται, αν δεν
χρησιμοποιείται για κάποιο χρονικό
διάστημα.
Για να μετακινήσετε το δείκτη,
στρέψτε το δέκτη δείκτη του
τηλεχειριστηρίου στην τηλεόραση
και, στη συνέχεια, μετακινήστε τον
αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
Αν ο δείκτης δεν λειτουργεί σωστά,
αφού πατήσετε το κουμπί ENTER
(ή OK), περιμένετε 10
δευτερόλεπτα και χρησιμοποιήστε
ξανά το τηλεχειριστήριο.

ꔛ

ꔛ

Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός
της μέγιστης εμβέλειας (10 μέτρα). Αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο πέραν αυτής
της απόστασης ή εάν παρεμβάλλεται
κάποιο αντικείμενο, ενδέχεται να υπάρχει
πρόβλημα εμβέλειας.
Οι κοντινές συσκευές ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόβλημα εμβέλειας. Οι ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματο προϊόν LAN) ενδέχεται
να προκαλέσουν παρεμβολές, καθώς χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος ζώνης (2,4 GHz)
με το τηλεχειριστήριο Magic Motion.
Σε περίπτωση πτώσης ή ισχυρού χτυπήματος του τηλεχειριστηρίου Magic Motion,
ενδέχεται να προκληθεί ζημιά ή δυσλειτουργία.
Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο
Magic Motion για παιχνίδια, πρέπει να το
κρατάτε γερά και να τυλίγετε το λουράκι
γύρω από τον καρπό σας, προσαρμόζοντας το μήκος του με το ρυθμιζόμενο δακτύλιο.
Προσέξτε να μην χτυπήσετε σε κοντινά έπιπλα ή άτομα κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου Magic Motion.
Συνιστάται η χρήση ενός σημείου πρόσβασης (AP) σε απόσταση μεγαλύτερη του 1
μέτρου από την τηλεόραση. Αν το σημείο
πρόσβασης τοποθετηθεί σε απόσταση
μικρότερη του 1 μέτρου, το τηλεχειριστήριο
Magic Motion ενδέχεται να μην λειτουργεί
κανονικά λόγω παρεμβολής συχνοτήτων.

