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NÁVOD K OBSLUZE
DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC
Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a 
uložte jej pro budoucí potřebu.

AN-MR400
DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC (AN-MR400G)
Hardwarový klíč (AN-MR400D)
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
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REV.5

Dálkový ovladač Magic 
a alkalické baterie (AA)

(Závisí na zemi)
Návod k obsluze Hardwarový klíč Kabel 

hardwarového klíče Suchý zip

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Instalace baterií
ƪƪ Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným způsobem.
ƪƪ Stiskněte konec krytu baterií, posuňte jej dozadu a zvedněte kryt podle obrázku 
níže.

ƪƪ Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte alkalické 
baterie (1,5 V typu AA) tak, aby koncovky + a - odpovídaly štítku umístěnému 
uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Dálkový ovladač musíte 
namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.

ƪƪ Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí. Nepoužívejte současně použité a nové 
baterie. Zavřete kryt.

* Uvedený obrázek se může od vašeho produktu lišit.
* Pokud televizor, který jste zakoupili, nepodporuje zobrazení ve 3D, nebude tlačítko 3D fungovat. 

- Modely bez funkce 3D : LN**, PN**, MS53*, MS73*

P

NAPÁJENÍ
Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

Kolečko (OK)

∧, ∨, ︿, ﹀Navigace 
(nahoru/dolů/vlevo/vpravo)
Procházení nabídkami nebo možnostmi.

VOL/ (+/-) 
Úprava úrovně hlasitosti.
CH/P(∧/∨) 
Procházení uloženými kanály.

ZTLUMENÍ ZVUKU
Vypnutí všech zvuků.

BACK (ZPĚT) SMART
Přístup k hlavnímu menu SMART.

Přístup k funkci Univerzální ovladač.
Přístup k nabídce Rychlé menu.

/Q.MENU
Používá se pro sledování videa ve 3D.

/Q.MENU/Q.MENU/Q.MENU

/Q.MENUNávrat na předchozí obrazovku.

/Q.MENU

Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.
Procházení uloženými kanály.

Jestliže během přemísťování ukazatele na obrazovce 
stisknete navigační tlačítko, ukazatel zmizí a dálkový 

ovladač Magic bude fungovat jako běžný dálkový 
ovladač.

Když budete chtít znovu zobrazit ukazatel, zatřeste 
dálkovým ovladačem Magic ze strany na stranu.

/Q.MENU

Rozpoznávání hlasu
Pro použití funkce Rozpoznávání hlasu je nutné 

síťové připojení.
1. Stiskněte tlačítko Rozpoznávání hlasu.

2. Až se na levé straně telvizní obrazovky objeví 
okno pro záznam hlasu, řekněte, co chcete.

* Nepoužívejte dálkový ovladač Magic dál než 
10 cm od svého obličeje.

Rozpoznávání hlasu může selhat, pokud mluvíte 
příliš rychle nebo příliš pomalu.

Míra rozpoznávání závisí na charakteristikách 
uživatele (hlas, výslovnost, intonace a rychlost) a 

prostředí (okolní hluk a hlasitost televizoru).
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SPECIFIKACE RF

Dálkový ovladač Magic komunikuje s hardwarovým 
klíčem RF pomocí Bluetooth verze 3.0.
ƪƪ Výstupní výkon (max.): 10 dBm nebo nižší
ƪƪ Maximální komunikační vzdálenost: Linie 
otevřeného pohledu přibl. 10 m

ƪƪ Frekvenční rozsah: 2 400 GHz – 2 4835 GHz
ƪƪ Rychlost přenosu dat (max.): 3 Mbps

HARDWAROVÝ KLÍČ
LA97**/ LA96**/ LA88**/ LA86**/ 
LA79**/ LA74**/ LA71**/ LA69**/ LA68**/ 
LA66**(LA6600 s výjimkou Koreje) / LA64** 
(Japonsko, Asie, Austrálie, Střední východ, Afrika) 
/ LA6250(Korea) / LA6205(Brazílie, Mexiko, 
USA, Kanada) / LA620*(Japonsko, Asie, Austrálie, 
Střední východ, Afrika) / LN6100(Střední východ, 
Afrika) / LN5750(Brazílie, Mexiko, USA, Kanada) / 
LN570*(Korea, Kromě modelu 32LN570*) / 
LN570*(Střední východ, Afrika) / LN578*(Evropa) 
/ modely PH67**/ PH66** / PH47** nevyžadují 
připojení hardwarového klíče RF. Hardwarový klíč RF 
je vestavěn do televizoru.

Vstup pro kabel

Kontrolka

REV.5

* Připevněte hardwarový klíč RF tak, aby byl 
zarovnaný s levým horním rohem držáku.

3 Připevněte hardwarový klíč RF na suchý zip níže 
uvedeným způsobem a zapněte televizor.

4 Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý, a poté po 
uplynutí 20 sekund zaregistrujte dálkový ovladač 
k televizoru.

* Pokud je připevněn hardwarový klíč RF pro 
zařízení Wireless Media Box, umístěte hardwarový 
klíč RF pro dálkový ovladač Magic do pravého 
dolního rohu na zadní části televizoru.

INSTALACE HARDWAROVÉHO 
KLÍČE RF

Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.

1 Na televizoru vyhledejte místo pro umístění 
suchého zipu. Poté sejměte ochranný papír 
a připevněte suchý zip. (Umístění připevnění se 
liší podle modelu televizoru.)

2 Zasuňte konektor kabelu hardwarového klíče RF 
do portu USB na televizoru.

Suchý zip

20 cm
* Bezdrátové interferenci zabráníte tím, že 

zachováte 20cm vzdálenost mezi sítí Wi-Fi a 
vzdáleným hardwarovým klíčem RF.

POSTUP PŘI POUŽÍVÁNÍ

ƪƪ Dálkový ovladač používejte ve specifikovaném 
rozsahu (do 10 m) 
Pokud zařízení používáte mimo oblast pokrytí 
nebo jsou v oblasti pokrytí překážky, může dojít 
k přerušení komunikace.

ƪƪ V závislosti na příslušenství, může dojít k přerušení 
komunikace. 
Zařízení, jako je mikrovlnná trouba a bezdrátová 
síť LAN fungují ve stejném frekvenčním pásmu 
(2,4 GHz) jako dálkový ovladač Magic. Může dojít 
k přerušení komunikace.

ƪƪ Doporučuje se nainstalovat bezdrátový směrovač 
(AP) do vzdálenosti nejméně 1 m od televizoru. 
Pokud je nainstalován do 1 m od televizoru, 
nemusí dálkový ovladač Magic fungovat správně 
z důvodu kmitočtového rušení.

ƪƪ Baterie nerozebírejte ani nezahřívejte.
ƪƪ Zabraňte pádu baterií nebo ji nevystavujte silným 
tlakům.

ƪƪ Pokud baterie vložíte nesprávným způsobem, 
může dojít k výbuchu.

∧, ∨, ︿, ﹀Navigace 
(nahoru/dolů/vlevo/vpravo)
Procházení nabídkami nebo možnostmi.

VOL/ (+/-) 
Úprava úrovně hlasitosti.
CH/P(∧/∨) 
Procházení uloženými kanály.

SMART
Přístup k hlavnímu menu SMART.

Přístup k funkci Univerzální ovladač.
Přístup k nabídce Rychlé menu.
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REGISTRACE

Pokud chcete používat dálkový ovladač 
Magic, musíte jej nejprve spárovat se svým 
televizorem.

POUŽÍVÁNÍ

Registrace dálkového ovladače 
Magic

1  Vložte baterie od dálkového 
ovladače Magic a zapněte 
televizor.

2  Namiřte dálkový ovladač 
Magic na televizor a na 
dálkovém ovladači stiskněte 
tlačítko WHEEL (OK).

* Pokud se televizoru nepodaří 
zaregistrovat dálkový ovladač 
Magic, zkuste tuto akci provést 
znovu po vypnutí a opětovném 
zapnutí televizoru.

Opětovná registrace dálkového 
ovladače Magic

Současným stisknutím tlačítka 
BACK

/Q.MENU

 a SMART  na dobu 
pěti sekund zrušíte párování 
mezi dálkovým ovladačem 
Magic a televizorem.

* Zatřeste dálkovým ovladačem Magic jemně 
doprava a doleva nebo stiskněte tlačítka 
SMART , , /Q.MENU, aby se na obrazovce 
zobrazil ukazatel.

* Zatřeste dálkovým ovladačem Magic jemně 
doprava a doleva, aby se ukazatel zobrazil ve 
středu obrazovky.

* Není-li ukazatel po určitou dobu použit, 
zmizí.

* Kolečko slouží po stisknutí rovněž jako 
tlačítko „OK“.

* Pomocí kolečka můžete přepínat mezi kanály 
a procházet nabídky.

* Ukazatel můžete posunovat pouze pomocí 
zápěstí, není nutné používat celou paži.

* Dálkový ovladač Magic spotřebovává baterie 
rychleji než normální dálkový ovladač, 
protože je vybaven doplňkovými funkcemi. 
Můžete používat dobíjecí baterie.

* Pokud dojde ke ztrátě kalibrace ukazatele, 
odložte dálkový ovladač na několik minut, aby 
mohla být znovu provedena jeho kalibrace.
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