HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Magic Remote Mozgásérzékelős távirányító
A távirányító használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és
őrizze meg azt későbbi használat céljából.
AN-MR500G

www.lg.com
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TARTOZÉKOK

Az Ön terméke némileg eltérhet az ábrán láthatótól.
Országfüggő.

Magic távirányító és alkáli elemek (AA)

Használati útmutató

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Wi-Fi/Bluetooth hardverkulcs (AN-WF500)

* A termék használatához egyes típusok esetén külön megvásárolandó Wi-Fi/Bluetooth adapterre
van szükség. További információért tekintse meg a TV használati útmutatójának tartozékokra
vonatkozó részét.
* A csatlakoztatással és használattal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Wi-Fi/
Bluetooth hardverkulcs használati útmutatóját.
* A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutató tartalmában – minden előzetes értesítés
nélkül – változás következhet be.
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A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA
* Az Ön terméke némileg eltérhet az ábrán láthatótól.

(BE- ÉS KIKAPCSOLÓGOMB)

A TV be- és kikapcsolása.

(VISSZA)

Visszatérés az előző képernyőre.

(HOME)

A Manü-sáv megniytása az alkalmazások használatához

Wheel (OK)

Nyomja meg a tárcsa közepét egy menü kiválasztásához.
A tárcsagombbal lehet csatornát váltani.

(fel/le/balra/jobbra)

A fel, le, balra és jobbra gombokkal a menüben lehet lépkedni.
Ha a
gombokat akkor nyomja meg, amikor a kurzor
használatban van, akkor a kurzor eltűnik a képernyőről, és a Magic
távirányító hagyományos távirányítóként kezd el működni.
A kurzor visszahozásához rázza meg a Magic távirányítót balrajobbra.

Az elemek behelyezése
 érjük, olvassa el figyelmesen a jelen útmutatót.
K
Nyomja meg az elemtartó fedél végét, csúsztassa hátra, és az alábbi
képen látható módon emelje fel a fedelet.
Az elemek cseréjéhez nyissa fel az elemtartó fedelét, majd cserélje ki az
alkáli elemeket (1,5 V AA), ügyelve a rekesz belsejében található megfelelő
és jelzésű végekre, majd zárja be az elemtartó fedelét. A távirányítót
mindig a televízió érzékelője felé kell tartani.
Az elemeket a behelyezéssel fordított sorrendben kell kivenni. Ne
használjon együtt új és régi, használt elemeket. Zárja le megfelelően a
fedelet.
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(Kilépés az élőműsorba)

Váltás a műsorszórás (antenna) és a különböző bemenetek között.

(Hangalapú kereső)

A hangalapú kereséshez internet kapcsolat szükséges.
1. Nyomja meg a hangalapú keresés gombot.
2. Amikor a tévé bal oldalán megjelenik a mikrofon, beszéljen.
* Ne tartsa a Magic távirányítót az arcától 10 centiméternél
távolabb.
* Ha túl gyorsan vagy lassan beszél, a hangfelismerés sikertelen
lehet.
* A felismerés sebessége a beszéd jellemzőitől (hang, kiejtés,
intonáció, sebesség) és a környezettől (zaj, TV hangereje)
függően különböző lehet.

Színes gombok

Ezek egyes menük alatt speciális funkciókat jelenítenek meg (pl.:
a HBB TV használatához).

VOL/

A hangerő beállítása.
A virtuális távirányító megjelenítése.
* Egyes régiókban az Univerzális távirányító menüjét nyitja meg.
* A
gomb nyomva tartására megjelenik egy menü, ahol a TVhez csatlakoztatott külső eszközöket lehet kiválasztani.
3D-s videók megtekintéséhez használható.
* Kizárólag 3D funkcióval rendelkező tévé esetében működik.

(NÉMÍTÁS)

Az összes hang elnémítása.
* A
/
gomb megnyomásával és nyomva tartásával a
bekapcsolható videó/audió leírások funkció.
(A
Észak-Amerikában, a
lehetőség pedig Európában, a
FÁK-tagállamokban és Thaiföldön elérhető)
* SAP (Secondary Audio Program) A funkció a
gomb
megnyomásával is bekapcsolható. (Észak-Amerikában elérhető)

CH/P

Tallózás a mentett programok vagy csatornák között.
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HASZNÁLAT
1. Regisztráció és regisztráció visszavonása

A Magic távirányító regisztrálása

A Magic távirányítót a használat előtt párosítani
kell a TV-készülékkel.
1 Tegyen elemeket a Magic távirányítóba és
kapcsolja be a tévét.
2M
 utasson a Magic távirányítóval a tévére és
nyomja meg a távirányítón a
Wheel (OK)
gombot.
* Ha a tévé nem regisztrálja a Magic
távirányítót, próbálja meg újra a tévé ki-, majd
visszakapcsolása után.

A Magic távirányító regisztrálásának
törlése
A Magic távirányító és a tévé párosításának
megszüntetéséhez nyomja meg egyszerre a
(VISSZA) és a (Otthoni használat)
gombot, és tartsa lenyomva a gombokat öt
másodpercig.

* A (Kilépés az élőműsorba) gomb nyomva
tartásával lehet a Magic távirányítót egyszerűen
újraregisztrálni.
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2. Használat

* A kurzor képernyőn való megjelenítéséhez
rázza meg finoman a Magic távirányítót
jobbra-balra, vagy nyomja meg a (HOME),
,
gombokat.
(Egyes TV-típusok esetén a tárcsa
elforgatásakor megjelenik a kurzor.)
* Ha bizonyos ideig nem használja a kurzort,
vagy ha a Magic távirányítót sík felületre
helyezi, akkor a kurzor eltűnik.
* Ha a kurzor nem reagál megfelelően,
a képernyő széléhez való mozgatással
helyreállíthatja.
* A Magic távirányító a speciális funkciók miatt
hamarabb lemeríti az elemeket, mint egy
hagyományos távirányító.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
* A távirányítót a meghatározott tartományon (10 méter) belül használja. Elképzelhető, hogy
kommunikációs problémát tapasztal, ha az eszközt a lefedettségi területen kívül használja, vagy
ha a lefedettségi területen akadályok találhatók.
* Elképzelhető, hogy más készülékek okozta kommunikációs problémát tapasztal. A mikrohullámú
sütő és más hasonló készülékek, valamint a vezeték nélküli LAN ugyanazon a frekvenciasávon
(2,4 GHz) működik, mint a Magic távirányító. Ez kommunikációs problémákhoz vezethet.
* Előfordulhat, hogy a Magic távirányító nem működik megfelelően, amennyiben egy vezeték
nélküli útválasztó (AP) a TV 1 méteres körzetén belül van. Ezért a vezeték nélküli routert 1
méternél messzebb kell elhelyezni a TV-től.
* Ne szerelje szét és ne hevítse az elemeket.
* Ne ejtse le az elemeket. Ne tegye ki erőteljes külső behatásoknak az elemeket.
* Az elemek helytelen behelyezése robbanást okozhat.

7

MŰSZAKI ADATOK
1. Műszaki adatok
KATEGÓRIÁK

RÉSZLETEK

Típus

AN-MR500G

Frekvenciatartomány

2,400 GHz ~ 2,4835 GHz

Csatorna

79 csatorna

Vételérzékenység

-86 dBm

Méretek (mm)

47,3 (szélesség) x 34,4 (mélység) x 152,7 (magasság)
(pontosság: ±1 mm)

Tömeg

71 g ± 5 g
(elem nélkül)

Tápforrás

2 db 1,5 voltos AA alkáli elem

Üzemi
hőmérséklettartomány

0 ℃ ~ 60 ℃

2. Óvintézkedések

* * Elemcsere után párosítsa a távirányítót a felhasználói útmutatóban leírtak szerint.
* * Ha az elemcsere után az egység nem működik, próbálja meg párosítani a távirányítót a felhasználói
útmutatóban leírtak szerint.
* * Ha a távirányítót huzamosabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy távolítsa el az elemeket az
egységből.
* * Ne szerelje szét az elemeket, illetve ne tegye ki azokat magas hőmérsékletnek.
* * Ne ejtse le az elemeket, és ne fejtsen ki rájuk olyan nagy erőt, ami megsértheti a borításukat.
* * Ne merítse vízbe az elemeket.
* * A fordítva behelyezett elemek robbanásveszélyesek lehetnek.
* * A használt elemeket az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

