MY APPS

MAGIC
RF Dongle (AN-MR300C)
P/NO : MBM51168845(1204-REV01)

Uzaktan Kumanda Açıklaması
GÜÇ : TV’yi açar veya kapatır.
BACK (GERİ): Önceki seviyeye döner.
Tekerlek (OK) (Tamam):Menüleri ve opsiyonları
seçer ve girişinizi onaylar. Kayıtlı kanallar arasında
gezinmenizi sağlar. Ekran üzerinde imleci hareket
ettirirken gezinme düğmesine basarsanız, imleç
kaybolur ve Magic uzaktan kumandası normal bir
uzaktan kumanda gibi çalışmaya devam eder.
İşaretçiyi tekrar görüntülemek için Magic uzaktan
kumandayı yana doğru sallayın. Normal bir
programı izlerken tekerleğe tıkladığınızda, TV
ekranının altında bir rehber görüntülenir. Hareket
komutlarını izlerseniz, bir önceki kanalı ve son
görüntülenenler listesini açabilirsiniz.
İşaretçi (RF & Bluetooth vericisi)
Çalışırken yanıp söner.
HOME (ANA MENÜ): Ana menüye girer.
Gezinme (yukarı/aşağı/sol/sağ)
Menüler ve opsiyonlar arasında gezinmenizi sağlar.
VOL (Ses) (+/-) : Ses seviyesini ayarlar.
CH ??
: Kayıtlı program ve kanallar
arasında gezinmenizi sağlar.
MUTE (Sessiz): Tüm sesleri kapatır.
MY APPS, Q.MENU görüntüler.

Kullanıcı Kılavuzu’nu görüntüler.

Aksesuarlar

Sihirli uzaktan
kumanda ve Alkalin Kullanım Dongle Cihazı Dongle
Cihazı
Piller (AA)
kılavuzu
Kablosu
(Ülkeye bağlı)

Velcro

Dongle Cihazı
PM6800 / PM6700 / PM4710 / PM4700 bu aygıta ihtiyaç
duymaz. PDP TV yerleşiktir.
Lampa

Cable IN (Kablo Girişi)

Uzaktan kumandayı maksimum iletişim mesafesinde kullanın
(10 m, 32.8 ft).
- Yakındaki cihazlar nedeniyle bir iletişim arızası oluşabilir.
- TV’ye 1 metreden (3.28 ft) daha uzak bir noktaya bir Erişim
Noktasının (AP) yerleştirilmesi tavsiye olunur.
- Pili parçalarına ayırmayın ve üzerine ısı uygulamayın.
- Pilleri düşürmeyin ve hasar görmesine yol açabilecek aşırı
darbe uygulamayın.
- Pilin ters takılması durumunda patlama tehlikesi oluşur.

Dongle’ın Takılması
Gösterilen resim sizin TV’nizden farklı olabilir.
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TV’deki belirlenmiş Velcro bağlantı konumunu bulun.
Ardından, koruma kağıdını yırtın ve Velcro bağlantıyı takmak
için bunu kullanın. (Sahip olduğunuz TV modeline bağlı
olarak bağlantı konumu farklılaşır)
TV’ye Dongle Cihazı Kablo Jakı bağlamak için Dongle
cihazına, Dongle Cihazı Kablo jakı bağlayın.

Velcro
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Aşağıda gösterildiği gibi Dongle’ı velcro bağlantıya takın.
TV’nizin açık olduğundan emin olup 20 saniye bekledikten sonra
Sihirli Uzaktan Kumanda’yı TV’nizle kaydettirin.
Eğer kablosuz medya kutusu için bir RF Program Kilidi
mevcut ise Magic uzaktan kumanda RF Program Kilidini
televizyonun arka sağ tarafına takın.
Kablosuz parazitinden kaçınmak için, Magic uzaktan kumanda
ile Wi-Fi dongle’ı arasındaki mesafeyi 20 cm’de tutun.

20cm

RF TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Sihirli Uzaktan Kumanda, Bluetooth Sürüm 3.0’yi kullanarak
RF Dongle’ıyla iletişim kurar.
?

Çıkış Gücü (Maks.) : 10 dBm veya daha az

?

Maksimum İletişim Uzaklığı :
Görüş alanı içerisinde yaklaşık 10 m (30 ft)

?

Frekans Aralığı : 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz

?

Veri Hızı (Maks.) : 3 Mbps

Pillerin Yerleştirilmesi
?

Pilleri değiştirmek için pil kapağını açın, Alkalin pilleri (1,5 V
AA) + ve - uçları pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde
değiştirin ve pil kapağını kapatın.

Desen hareketi fonksiyonunu kullanmak için
Normal video ekranı açıkken Tekerlek(OK)’e basın ve ekrana
doğru bir desen çizin.
Önceki kanal: Önceki kanala geri gider.
Son izlenenler listesi: En son izlenen kanalları gösterir.

* Bazı pencereler açıkken çalışmayabilir.
? Uzaktan kumandadaki düğme etiketleri bölgeye göre
değişiklik gösterebilir.

UYUMLULUK
2012 model LG SmartTVler ile uyumludur.

Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması
1. Üstünde çarp. isareti bulunan tekerlekli çöp bidonu
sembolünün ürününüzün üzerinde olmas., bur ürünün Avrupa
Birligi Yönergesi 2006/96/EC kapsam.nda oldugunu belirtir.
2. Bu sembol pillerin %0.0005 oran.nda civa, %0,002
oran.nda kadmiyum veya %0.004 oran.nda kursun içermesi
durumunda c.va (Hg), kadmiyum (Cd) veya kursun (Pb)
kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
3. Tüm piller ve akümülatörler, normal at.l çöplerden ayr.
olarak, hükümet veya yerel idareler taraf.ndan belirlenmis
olan toplama merkezlerinde at.lmal.d.r.
4. Bu tip kullan.lm.spil/akümülatörlerin dogru olarak at.lmas.
hem çevreye hem de hayvan ve insan sagl.g.na verilebilecek
potansiyel olumsuz sonuçlar. önleyecektir.
5. Kullan.lm.spillerinizin/akümülatörlerinizin at.lmas. ile ilgili
olarak, bulundugunuz yerdeki belediye, çöp at.m hizmeti
veren kuruluslara veya ürünü sat.n ald.g.n.z yerlere
basvurabilirsiniz.
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