KASUTUSJUHEND

Liikumistundlik
Kaugjuhtimispult

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja
hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.
AN-MR650A

www.lg.com

TARVIKUD
Kaugjuhtimispuldi pilt võib erineda tegelikust tootest.
(Oleneb riigist)

Liikumistundlik kaugjuhtimispult ja leelispatareid (AA)

Kasutusjuhend

ꔈꔈKasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.

PATAREI
1. Patareide paigaldamine
ꔈꔈLugege seda juhendit tähelepanelikult.
ꔈꔈVajutage patareikaane servale, libistage kaant tahapoole ja tõstke
kaant, nagu allpool näidatud.
ꔈꔈPatareide vahetamiseks avage patareikaas ning vahetage
leelispatareid (1,5 V, AA) nii, et patarei pooled ja sobivad
patareikambri märgistega, seejärel sulgege patareikaas. Suunake
kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.
ꔈꔈPatareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud
vastupidises järjestuses. Ärge paigaldage vanu või kasutatud
patareisid koos uutega. Sulgege patareikaas korralikult.
ꔈꔈSildi nägemiseks avage patareikaas.

2. Ettevaatusabinõud
ꔈꔈPärast patareide vahetamist tuleb kaugjuhtimispult enne kasutamist vastavalt käesolevas juhendis kirjeldatule
paarida.
ꔈꔈKui seade pärast patareide vahetamist ei tööta, proovige seadet veelkord paarida, nagu käesolevas juhendis
kirjeldatud.
ꔈꔈKui kaugjuhtimispulti pikka aega ei kasutata, soovitame patareid seadmest eemaldada.
ꔈꔈÄrge demonteerige patareid ega hoidke seda kuumas kohas.
ꔈꔈÄrge pillake patareid maha ega muljuge seda kõvasti, see võib põhjustada isegi korpuse purunemise.
ꔈꔈÄrge kastke patareid vette.
ꔈꔈPatarei valesti sisestamisega kaasneb plahvatusoht.
ꔈꔈKõrvaldage kasutatud patareid nõuetekohaselt.
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KAUGJUHTIMISPULDI KIRJELDUS
ꔈꔈKaugjuhtimispuldi pilt võib erineda tegelikust tootest.
ꔈꔈKirjelduse järjekord võib tegelikust tootest erineda.
ꔈꔈMudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.

(TOIDE)
Lülitab teleri sisse või välja.
Saate digiboksi sisse või välja lülitada, seadistades digiboksi oma teleri
universaalse kaugjuhtimispuldiga juhitavaks.

Numbrinupud
Sisestavad numbreid.

Tähestiku nupud
Sisestavad tähti.

(Ruum)
Valib ekraaniklahvistikul tühiku.

(MÕTTEKRIIPS)
Sisestab numbrite vahele

(MÕTTEKRIIPS), nt 2–1 ja 2–2.

Juurdepääs salvestatud kanalite ja programmide loendile.

*
Vajutage seda nuppu, et kuvada BMLi andmete edastamine.

Pääsete rakendusele või Live TV-le ligi, kasutades funktsioonile vastavaid
numbriklahve.

(Ekraani kaugjuhtimine)
Ekraani kaugjuhtimise kuva.
-- Juurdepääs universaalpuldi menüüle mõnes regioonis.

Aktiveeritakse video/heli kirjelduse funktsioon.
-- Lisaheli programmi funktsiooni SAP (Secondary Audio Program - lisaheli
programm) saab samuti aktiveerida, vajutades nuppu
. (Kasutatakse
Põhja-Ameerikas)
Reguleerib helitugevust.

(HÄÄLETU)
Vaigistab heli.
Kerib läbi salvestatud kanalite või programmide.
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(Kõnetuvastus)
Kõnetuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust.
1. Vajutage kõnetuvastuse nuppu.
2. Öelge käsklus, kui teleris kuvatakse hääletuvastuse ekraan.

(OTSING)*
Otsige sisu, nagu teleprogrammid, filmid ja muud videod, või otsige veebist,
sisestades otsingukasti otsingusõnad.

(AVAKUVA)
Avakuva avamine.

Kuvab hiljutist ajalugu.

Kuvab digiboksi avamenüüd. (Kui te ei kasuta vaatamiseks digiboksi: kuval
esitatakse digiboksi kuva.)

Rullik (OK)
Menüü valimiseks vajutage nupu Rullik (OK) keskele.
Saate nupuga Rullik (OK) kanaleid või programme vahetada.

(üles/alla/vasakule/paremale)
Vajutage menüü kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnoole nuppu.
Vajutades nuppe
kursori kasutamise ajal, ei kuvata ekraanil
enam kursorit ning liikumistundlik kaugjuhtimispult toimib tavalise
kaugjuhtimispuldina.
Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage liikumistundlikku kaugjuhtimispulti
vasakule ja paremale.

Eelmisele menüüekraanile naasmine.

Ekraanikuvade sulgemine ja viimase sisendi juurde naasmine
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Kuvab kanalite või programmide telekava.
Aktiveerib või desaktiveerib subtiitrite kuvamise.

(SISEND)
Vahetab sisendallikat.
(SISEND) nupu vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse kõik väliste sisendite
-loendid.

Voogedastuse teenuse nupud
Loob ühenduse voogvideo teenusega.

(Q. seaded)
Avab Quick-seaded.
(Q. seaded) vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse menüü Kõik
-- Nupu
seaded.

Värvilised nupud
Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.

Juhtnupud (

)

Kontrollib meediumi sisu.

(TELETEKSTI klahvid)
Neid klahve kasutatakse teleteksti jaoks.

Esitab praegu vaadatava programmiga seotud sisu.

Valitud ala suurendades saate seda täisekraanil vaadata.

Saate suurendada ala, millele kaugjuhtimispuldi kursor suunatud on.

* Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 3 sekundi all.
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KASUTAMINE
1. Kuidas registreeruda või registreerimist tühistada?

Kuidas liikumistundlikku kaugjuhtimispulti registreerida?
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks tuleb pult
esmalt teleriga paarida.
1. Sisestage patareid liikumistundlikku kaugjuhtimispulti ja
lülitage teler sisse.
2. Osutage liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga teleri suunas ja
vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuldil nuppu Rullik
(OK).
-- Kui liikumistundliku kaugjuhtimispuldi teleril registreerimine
ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige
uuesti.

Kuidas liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimist
tühistada?
Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve
(AVAKUVA)
ja
, et liikumistundlik kaugjuhtimispult telerist lahti
paarida.
ꔈꔈNupu
vajutamisel ja allhoidmisel saate samal
ajal liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamise tühistada
ja ümber registreerida. (Mõne mudeli puhul kasutage nuppu
.)

6

2. Kuidas kasutada?

ꔈꔈEkraanil kursori kuvamiseks raputage liikumistundlikku
kaugjuhtimispulti õrnalt paremale ja vasakule või vajutage
nuppe
(AVAKUVA),
(SISEND),
(Q. seaded).
(Mõne teleri mudeli puhul kuvatakse kursor nupu Rullik
(OK) keeramisel.)
ꔈꔈKui kursorit ei ole teatud aja jooksul kasutatud või kui
liikumistundlik kaugjuhtimispult asetatakse tasasele pinnale,
siis kursorit enam ei kuvata.
ꔈꔈKui kursor ei liigu sujuvalt, saate kursori lähtestada kursoriga
ekraani servale liikudes. 
ꔈꔈLisafunktsioonidest tulenevalt tühjenevad liikumistundliku
kaugjuhtimispuldi patareid tavapuldi patareidega võrreldes
kiiremini.

ETTEVAATUSABINÕUD
ꔈꔈKasutage kaugjuhtimispulti ettenähtud kaugusel (10 meetri raadiuses).
Seadme kasutamisel väljaspool katvusala või katvusalas esinevate takistuste korral võivad tekkida sidetõrked.
ꔈꔈSidetõrgete tekkimine oleneb tarvikutest.
Seadmed nagu mikrolaineahi ja traadita kohtvõrgu seadmed toimivad liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga
samas sagedusalas (2,4 GHz). See võib põhjustada sidetõrkeid.
ꔈꔈLiikumistundlik kaugjuhtimispult ei pruugi nõuetekohaselt toimida, kui traadita ruuter (pääsupunkt) asub
telerist kuni 1 meetri kaugusel. Traadita ruuter peab teerist asuma enam kui 1 meetri kaugusel.
ꔈꔈÄrge võtke patareisid osadeks ega kuumutage neid.
ꔈꔈÄrge laske patareidel maha kukkuda. Vältige patareide liigset põrutamist.
ꔈꔈPatareide vale paigaldamine võib põhjustada plahvatuse.
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TEHNILISED ANDMED
KATEGOORIAD

ÜKSIKASJAD

Mudeli nr

AN-MR650A

Sagedusvahemik

2,400 GHz kuni 2,4835 GHz

Väljundvõimsus (max)

4 dBm

Kanal

40 kanalit

Vastuvõtu tundlikkus

-94,5 dBm

Mõõtmed (mm)

Laius 48,3 x kõrgus 183,5 x sügavus 33,7
(tolerants ± 1 mm)

Kaal

101,7 g ± 8 g
(ilma patareideta)

Toiteallikas

AA 1,5 V,
Kasutatakse 2 leelispatareid

Energia tarbimine

300 mW

Kasutamise
temperatuurivahemik

0 °C kuni 60 °C
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