GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en
bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen.
AN-MR650A

www.lg.com

ACCESSOIRES
Het product ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeelding hieronder.
(Afhankelijk van het land)

Magic Remote en alkalinebatterijen (AA)

Gebruikershandleiding

ꔈꔈAls gevolg van aangebrachte verbeteringen in het product kan de inhoud van deze handleiding zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BATTERIJ
1. Batterijen plaatsen
ꔈꔈLees deze handleiding zorgvuldig door.
ꔈꔈDruk op het batterijklepje, schuif het naar achteren en neem het klepje
weg, zoals hiernaast weergegeven.
ꔈꔈOm de batterijen te vervangen, opent u het klepje van het batterijvak.
Vervang de alkalinebatterijen (1,5 V AA-formaat), plaats de batterijen in
de juiste richting van de en polen zoals aangegeven op de sticker in
het batterijvak en sluit het klepje van het batterijvak. Zorg ervoor dat u de
afstandsbediening richt op de TV.
ꔈꔈVoer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de batterijen
te verwijderen. Gebruik geen oude of gebruikte batterijen en nieuwe
batterijen door elkaar. Zorg dat het klepje stevig vastzit.
ꔈꔈOpen het klepje van het batterijvak om het label te vinden.

2. Voorzorgsmaatregelen
ꔈꔈAls u de batterij hebt geplaatst, moet u de afstandsbediening voor gebruik koppelen volgens de instructies in de
gebruikershandleiding.
ꔈꔈAls het apparaat niet werkt nadat u de batterij hebt geplaatst, volgt u de instructies in de gebruikershandleiding
om opnieuw te koppelen.
ꔈꔈAls de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt, wordt u aangeraden de batterij te verwijderen.
ꔈꔈHaal de batterij niet uit elkaar en stel deze niet bloot aan hitte.
ꔈꔈLaat de batterij niet vallen en voorkom harde stoten waardoor de behuizing mogelijk wordt beschadigd.
ꔈꔈDompel de batterij niet onder in water.
ꔈꔈEr bestaat explosiegevaar als de batterij incorrect wordt geplaatst.
ꔈꔈGooi gebruikte batterijen op verantwoorde wijze weg.
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BESCHRIJVING AFSTANDSBEDIENING
ꔈꔈHet product ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeelding hieronder.
ꔈꔈDe volgorde van de beschrijving kan afwijken van het daadwerkelijke product.
ꔈꔈSommige knoppen en services zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het model of de regio.

(AAN/UIT)
Hiermee schakelt u de TV in of uit.
U kunt uw set-top-box in- of uitschakelen door de set-top-box aan de universele
afstandsbediening voor uw TV toe te voegen.

Cijfertoetsen
Hiermee voert u cijfers in.

Alfabetische toetsen
Hiermee voert u letters in.

(Spatie)
Hiermee verschijnt een spatie op het schermtoetsenbord.

(STREEPJE)
Voegt een

(STREEPJE) in tussen nummers zoals 2-1 en 2-2.

Hiermee hebt u toegang tot de opgeslagen kanalen of programmalijst.

*
Druk op deze knop om BML-datazenden te starten.

Via de cijfertoetsen die overeenkomen met de functies krijgt u toegang tot de
toepassing van Live TV.

(Afstandsbediening op scherm)
Hiermee wordt de afstandsbediening op het scherm weergegeven.
-- Hiermee wordt ook het menu Universele afstandsbediening geopend in
sommige regio's.

Hiermee wordt de functie voor video-audiobeschrijvingen ingeschakeld.
-- SAP-functie (Secondary Audio Program - Secundair audioprogramma) wordt
ingeschakeld wanneer u op de knop
drukt. (Van toepassing op NoordAmerika)
Hiermee wordt het volumeniveau geregeld.

(DEMPEN)
Hiermee wordt het geluid gedempt.
Hiermee worden de opgeslagen kanalen of programma's doorlopen.
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(Spraakherkenning)
Een netwerkverbinding is vereist voor het gebruik van de functie voor
spraakherkenning.
1. Druk op de knop Spraakherkenning.
2. U kunt spreken wanneer het spraakweergavescherm wordt weergegeven op
het TV-scherm.

(ZOEKEN)*
Zoeken naar inhoud, zoals TV-programma’s, films en andere video’s, of zoeken
op internet door het invoeren van uw zoektermen in het zoekveld.

(BEGINSCHERM)
Hiermee hebt u toegang tot het Hoofdmenu.

Hiermee wordt de geschiedenis weergegeven.

Hiermee wordt het hoofdmenu van de set-top-box weergegeven. (Wanneer
u op een set-top-box geen TV kijkt, wordt het scherm van de set-top-box
weergegeven.)

Wiel (OK)
Druk in het midden van de knop Wiel (OK) om een menu te selecteren.
U kunt kanalen of programma's wijzigen door de knop Wiel (OK) te
gebruiken.

(omhoog/omlaag/links/rechts)
Druk op de knop omhoog, omlaag, links of rechts om door het menu te
bladeren.
Als u op de knoppen
drukt terwijl de aanwijzer in gebruik is,
verdwijnt de aanwijzer van het scherm en werkt de Magic Remote als een
normale afstandsbediening.
Schud de Magic Remote naar links en rechts om de aanwijzer opnieuw weer te
geven.

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

Hiermee verlaat u alle schermmenu's en keert u terug naar de laatste invoer.
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Hiermee worden de kanalen of de programmagids weergegeven.
Hiermee wordt de ondertiteling geactiveerd of gedeactiveerd.
(INPUT)
Hiermee wordt de invoerbron gewijzigd.
(INPUT) ingedrukt houdt, worden alle lijsten met externe
-- Als u de knop
invoerbronnen weergegeven.

Streaming-serviceknoppen
Kan op de videostreamingservice worden aangesloten.

(Snelle instellingen)
Hiermee wordt het menu Snelle instellingen geopend.
(Snelle instellingen) ingedrukt houdt, wordt het menu Alle
-- Als u de knop
instellingen weergegeven.

Gekleurde toetsen
Hiermee hebt u toegang tot speciale functies in sommige menu's.
Bedieningsknoppen (
)
Hiermee bedient u de media-inhoud.

(TELETEKST-toetsen)
Met deze toetsen bedient u teletekst.

Biedt inhoud met betrekking tot het programma waar u momenteel naar kijkt.

Als u inzoomt op het geselecteerde gebied, kunt u deze als volledig scherm
weergeven.

U kunt inzoomen op het gebied waarop de afstandsbediening is gericht.

* Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt om deze te gebruiken.
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GEBRUIK
1. Registreren of een registratie ongedaan maken

De Magic Remote registreren
Koppel de Magic Remote met uw TV voor het eerste gebruik.
1. Plaats batterijen in de Magic Remote en schakel de TV in.
2. Wijs met de Magic Remote richting uw TV en druk op Wiel
(OK) op de afstandsbediening.
-- Wanneer registratie van de Magic Remote mislukt, schakel dan
de TV uit en weer in en probeer het vervolgens opnieuw.

De registratie van de Magic Remote ongedaan maken
Druk vijf seconden lang tegelijkertijd op de knoppen
(BEGINSCHERM) en
om de Magic Remote van uw
TV los te koppelen.
ꔈꔈHoud de knop
ingedrukt om de registratie
van de Magic Remote te annuleren en direct opnieuw te
registreren. (Bij sommige TV-modellen dient u de knop
te gebruiken.)
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2. Gebruik

ꔈꔈSchud de Magic Remote licht naar rechts en links of druk
op de knoppen
(BEGINSCHERM),
(INPUT),
(Snelle instellingen) om de aanwijzer op het scherm te laten
verschijnen.
(Bij sommige TV-modellen verschijnt de aanwijzer als u de
knop Wiel (OK) draait.)
ꔈꔈAls de aanwijzer gedurende een bepaalde periode niet wordt
gebruikt of de Magic Remote op een plat oppervlak wordt
geplaatst, verdwijnt de aanwijzer.
ꔈꔈAls de aanwijzer niet probleemloos reageert, kunt u de
aanwijzer resetten door deze naar de rand van het scherm te
verplaatsen.
ꔈꔈDe Magic Remote verbruikt batterijen sneller door de
toegevoegde functies.

VOORZORGSMAATREGELEN
ꔈꔈGebruik de afstandsbediening binnen het maximale communicatiebereik (binnen 10 meter).
Er doen zich mogelijk communicatiefouten voor wanneer u het apparaat buiten het bereik gebruikt of als zich
binnen het bereik obstakels bevinden.
ꔈꔈAfhankelijk van de accessoires kunnen communicatiefouten optreden.
Apparaten zoals magnetrons en draadloze LAN werken binnen hetzelfde frequentiebereik (2,4 GHz) als de
Magic Remote. Dit kan communicatieproblemen veroorzaken.
ꔈꔈDe Magic Remote werkt mogelijk niet correct als er een draadloze router (AP) op minder dan 1 meter afstand
van de TV staat. De draadloze router moet op ten minste 1 meter afstand van uw TV staan.
ꔈꔈVerhit of demonteer de batterijen niet.
ꔈꔈLaat de batterijen niet vallen. Stel de batterijen niet bloot aan extreme schokken.
ꔈꔈHet onjuist plaatsen van de batterijen kan leiden tot een explosie.
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SPECIFICATIES
CATEGORIEËN

DETAILS

Modelnr.

AN-MR650A

Frequentiebereik

2,400 GHz tot 2,4835 GHz

Uitgangsvermogen (max.)

4 dBm

Kanaal

40 kanalen

Ontvangstgevoeligheid

-94,5 dBm

Afmetingen (mm)

Breedte 48,3 x lengte 183,5 x dikte 33,7
(kan met ± 1 mm afwijken)

Gewicht

101,7 g ± 8 g
(exclusief batterij)

Voeding

AA 1,5 V,
2 alkalinebatterijen

Energieverbruik

300 mW

Gebruikstemperatuurbereik

0 °C tot 60 °C
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