MANUAL DE INSTRUÇÕES

CONTROLE MAGIC REMOTE
Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e
mantenha-o para futuras referências.

AN-MR400
CONTROLE MAGIC REMOTE (AN-MR400G)
DONGLE RF (AN-MR400D)

www.lg.com
(Brasil : www.lge.com)
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RATIO

Controle Magic Remote
e pilhas alcalinas (AA)
(Depende do país)

Manual de instruções

Dongle RF

Cabo do Dongle

Velcro

DESCRIÇÃO MAGIC REMOTE
Scroll (OK)

EDFN

LIGA/DESLIGA

VPDUW

Seleciona menus, opções e confirma o acesso.
Navega pelos canais salvos.
Ao pressionar os botões de navegação o cursor irá
desaparecer e o controle Magic Remote funcionará
como um controle convencional.
Exiba o cursor novamente agitando o controle para
esquerda/direita.

Liga ou desliga a TV.

/Q.MENU

YRO

FK

BACK(VOLTAR)

EDFN

EDFN
VPDUW
Retorna
VPDUW para a tela anterior.

Use para assistir conteúdo 3D.
YRO

VPDUW

Navega nos menus ou opções.
VPDUW
SMART

EDFN
EDFN

VPDUW

VPDUW
VPDUW

EDFN

Reconhecimento de voz

Para usar a função “Reconhecimento de Voz” é
necessário
rede.
/Q.MENU
/Q.MENUconectar-se a uma
1. Pressione o botão Reconhecimento de voz.
2. Fale o que quiser assim que a janela voice
display [exibição
de voz]
à esquerda
da
FK aparecer
YRO
FK
YRO
tela da TV.
* Para um bom reconhecimento use o controle há
pelo menos 10 cm do rosto.
O reconhecimento de voz pode falhar caso você
fale muito rápido ou muito EDFN
devagar.
A taxa de reconhecimento pode variar, dependendo das características do usuário (voz, pronúncia,
entonação e velocidade) e do ambiente ao redor
(ruídos e volume da TV).

∧, ∨, ︿, ﹀Navegação
(cima/baixo/esquerda/direita)

EDFN

/Q.MENU
Acessa
o menu SMART.

YRO

/Q.MENU/Q.MENU

Acessa o Controle na Tela.
Acessa o Quick Menu.

/Q.MENU

YRO
YRO

FK

YRO

FK

FK FK

MUDO

Cancela a emissão sonora.

VOL/ (+/-)
VPDUW

Ajusta o nível de volume.
CH/P(∧/∨)
Navega pelos canais salvos.

/Q.MENU

FK

* A imagem mostrada pode ser diferente de seu produto.
* Para modelos não compatíveis com a função 3D, a tecla 3D não atuará.
- Modelos não-3D : LN**, PN**, MS53*, MS73*

Como instalar as pilhas
ƪƪ Leia

atentamente este manual para usar corretamente a TV.
o compartimento das pilhas empurrando a trava na posição indicada
(passo 1), feito isto puxe a tampa para cima (passo 2).
ƪƪ Para substituir as pilhas (AA 1,5 V), abra a tampa e troque-as combinando os
pólos e corretamente às indicações internas do compartimento, feito isto,
feche a tampa. Certifique-se de apontar o controle remoto na direção ao sensor
do controle remoto na TV.
ƪƪ Para remover as pilhas, realize as ações de instalação na ordem inversa. Não misture
pilhas novas com usadas ou velhas. Feche a tampa.
ƪƪ Abra
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RF DONGLE

Entrada (Cabo)

REV.5

Indicador Luminoso

INSTALANDO O DONGLE RF

20 cm

Os modelos LA97**/ LA96**/ LA88**/
LA86**/ LA79**/ LA74**/ LA71**/ LA69**/
LA68**/ LA66**(LA6600 Exceto Coreia) /
LA64**(Japão, Ásia, Austrália, Oriente Médio,
África) / LA6250(Coreia) / LA6205(Brasil, México,
EUA, Canadá) / LA620*(Japão, Ásia, Austrália,
Oriente Médio, África) / LN6100(Oriente Médio,
África) / LN5750(Brasil, México, EUA, Canadá)
/ LN570*(Coreia, Exceto para 32LN570*) /
LN570*(Oriente Médio, África) / LN578*(Europa) /
PH67**/ PH66** / PH47** não exigem conexão por
dongle RF. O Dongle RF é integrado à TV.

ESPECIFICAÇÃO DO RF
O controle Magic Remote usa conexão Bluetooth
3.0 para se comunicar com o Dongle.
ƪƪ Potência de saída (Máx.): 10 dBm ou menor
ƪƪ Distância máxima de comunicação: Linha de
alcance de aprox. 10 m
ƪƪ Faixa de frequência: 2.400 GHz - 2.4835 GHz
ƪƪ Taxa de dados (Máx.): 3 Mbps

A imagem abaixo pode ser diferente da sua TV.

Velcro

86%

1 Localize na TV o local indicado para posicionar o
velcro. Remova a embalagem do velcro e cole-o
(o local de conexão pode variar dependendo do
modelo da sua TV).
2 Conecte o cabo do Dongle em uma das portas
USB disponíveis na TV.

* Efetue a fixação do Dongle alinhando-o com o
suporte no canto superior esquerdo.
3 Após efetuar a fixação do Dongle ao velcro, ligue
a TV.
4 Após ligar a TV, aguarde 20 segundos e inicie o
processo de registro do Controle Magic Remote.
* Se houver outro equipamento sem fio conectado,
o Dongle do controle Magic Remote deverá ser
fixado no canto superior direito da TV (parte
traseira).
* Evite interferências mantendo uma distância
mínima de pelo menos 20 cm entre dispositivos
de comunicação sem fio.

PRECAUÇÕES
ƪƪ Use

o controle remoto dentro da faixa
especificada (máximo 10 m).
Podem haver falhas de comunicação se o
dispositivo for usado fora da área de cobertura
ou se existirem obstáculos dentro da área de
cobertura.
ƪƪ Dependendo dos acessórios, podem haver falhas
de comunicação.
Dispositivos como forno de micro-ondas e LAN
sem fio operam na mesma faixa de frequência
(2,4 GHz) que o controle Magic Remote. Isto
pode causar falhas na comunicação.
ƪƪ Recomenda-se instalar um roteador sem fio (AP)
a pelo menos 1 m de distância da TV. Caso o
roteador seja instalado a menos de 1 m da TV,
o controle Magic Remote poderá não funcionar
corretamente devido à interferência.
ƪƪ Não desmonte, nem esquente as pilhas.
ƪƪ Não deixe a pilhas cairem, e evite que as pilhas
sofram choques extremos.
ƪƪ As pilhas poderão explodir se inseridas da
maneira errada.
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REGISTRO

COMO USAR

Antes de usar o controle Magic Remote é
necessário primeiro registrá-lo.
Como registrar o controle
Magic Remote
1C
 oloque pilhas no controle
Magic Remote e ligue a TV.
2 Aponte o controle Magic
Remote para a TV e
pressione Scroll (OK) no
controle remoto.
* Se a TV não conseguir registrar o
controle Magic Remote, desligue e
ligue a TV e tente novamente.

Registrar novamente o controle
Magic Remote
Pressione BACK e SMART
ao mesmo tempo por cinco
segundos, para cancelar o
registro do controle Magic
/Q.MENU
Remote com a TV.

VPDUW
VPDUW

EDFN

VPDUW
YRO

FK

* Movimente o controle Magic Remote
ligeiramente para os lados ou pressione os
botões SMART➎Ẳ㞢 , , /Q.MENU para exibir o cursor
na tela.
* Movimente ligeiramente o controle Magic
Remote para os lados para fazer com que o
cursor apareça no centro da tela.
* Caso o cursor não seja utilizado por
um determinado período de tempo, ele
desaparecerá.
* A tecla Scroll também atua como o botão
“OK” quando pressionada.
* Você pode mudar os canais e navegar pelo
menu usando a tecla Scroll.
* Para movimentar o cursor mova somente o
pulso ao invés do braço inteiro.
* O controle Magic Remote consome pilhas
mais rapidamente do que um controle
remoto normal devido aos recursos
adicionais. Use baterias recarregáveis.
* Se o cursor perder a calibração, pare de
usá-lo por alguns minutos e deixe-o calibrar
novamente.
VPDUW

