
AN-MR19BA

Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě 
prostudujte tento návod a uschovejte jej pro budoucí 
potřebu.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Uvedený obrázek dálkového ovladače se může od skutečného produktu lišit.
( Závisí na zemi)

Dálkový ovladač Magic a alkalické baterie (AA) Návod k obsluze

 • Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí produktu změnit bez předchozího upozornění.

BATERIE
1.  Instalace baterií

 • Přečtěte si pozorně tento návod.
 • Stiskněte horní část krytu baterie, posuňte jej dozadu a zvedněte 
kryt podle obrázku níže.

 • 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.

 • Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí. 
Nepoužívejte současně použité a nové baterie. Kryt bezpečně 
uzavřete.

 • Otevřete kryt baterie, pod kterým najdete štítek.

2.  Bezpečnostní opatření
 • Po výměně baterie použijte dálkový ovladač a postupujte v párování podle uživatelské příručky.
 • Jestliže jednotka po výměně baterie nefunguje, proveďte opětovné párování podle uživatelské příručky.
 • Pokud se dálkový ovladač delší dobu nepoužívá, doporučujeme vám vyjmout z něho beterie.
 • Baterii nerozebírejte nebo ji nevystavujte působení tepla.
 • Zabraňte pádu baterie a nevystavujte ji silným nárazům. To by mohlo vést k poškození pouzdra.
 • Neponořujte baterii do vody.
 • Pokud je baterie vložena nesprávně, existuje nebezpečí výbuchu.
 • Použité baterie řádně zlikvidujte. 
 • Je třeba dodržet správnou polaritu baterie. V opačném případě může dojít k jejímu prasknutí či vytečení, což 
může vést k požáru, zranění osob nebo znečištění životního prostředí.
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POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE
 • Uvedený obrázek dálkového ovladače se může od skutečného produktu lišit.
 • Pořadí popisů se od skutečného produktu může lišit.
 • Některá tlačítka a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo regionu.

 (NAPÁJENÍ)
Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

Set-top box můžete zapínat nebo vypínat, pokud ho přidáte do univerzálního 
dálkového ovladače televizoru.

Číselná tlačítka
Slouží k zadávání čísel.

 *
Přístup k nabídce [Rychlá nápověda].

 (POMLČKA)
Vloží  (POMLČKU) mezi čísla, jako například 2-1 a 2-2.

 (POMLČKA)*
Otevření vysílání dat. (Závisí na zemi)

Přístup k uloženým kanálům nebo do seznamu programů.

 *
Úprava funkce RYCHLÝ PŘÍSTUP.
(RYCHLÝ PŘÍSTUP je funkce, pomocí které můžete otevřít zadanou aplikaci 
nebo živé televizní vysílání přímo stisknutím a podržením tlačítek s čísly.)

 (DALŠÍ AKCE)
Zobrazení dalších funkcí dálkového ovladače.

 *
Aktivuje funkci popisů videa/zvuku. (Závisí na zemi)
SAP (Secondary Audio Program - Sekundární zvukový program) – tuto funkci 
lze rovněž aktivovat stisknutím tlačítka. . (Závisí na zemi)

 (VOL)
Úprava úrovně hlasitosti.

* Tlačítko je třeba stisknout a podržet déle než 1 sekundu.
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 (Rozpoznávání hlasu)* 

Pro použití funkce rozpoznávání hlasu je nutné síťové připojení.
Jakmile se na obrazovce televizoru aktivuje lišta zobrazení hlasové funkce, 
stiskněte a podržte tlačítko a vyslovte nahlas příkaz.

 (VYPNOUT ZVUK)
Ztišení všech zvuků.

 (VYPNOUT ZVUK)*
Otevře nabídku [Dostupnost].

 (CH/P)
Prochází uložené kanály nebo programy.

 (DOMŮ)
Zobrazení nabídky Hlavní menu.

 (DOMŮ)* 
Zobrazuje předchozí historii.

 (R. nastavení)
Přístup k Rychlému nastavení.

 (R. nastavení)*
Slouží k zobrazení nabídky [Všechna nastavení].

 Kolečko (OK)
Stisknutím středu tlačítka  Kolečko (OK) vyberete menu.
Kanály nebo programy můžete změnit použitím tlačítka  Kolečko (OK).

 (nahoru/dolů/doleva/doprava)
Procházejte nabídku stisknutím tlačítka nahoru, dolů,doleva nebo doprava.
Pokud stisknete tlačítka  za současného použití ukazatele, zmizí 
ukazatel z obrazovky a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako celkový 
dálkový ovladač. 
Ukazatel se na obrazovce objeví znovu, pokud zatřesete dálkovým ovladačem 
Magic doprava a doleva.
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Zobrazí průvodce kanály nebo programy.

BACK
Návrat na předchozí obrazovku.

BACK  *
Vymaže veškeré nabídky na obrazovce a vrátí se k zobrazení posledního 
vstupu.

 (VSTUP)
Změna vstupního zdroje.

 (VSTUP)*
Přístup k nabídce [Řídící panel domova].

Tlačítka streamovacích služeb
Slouží k připojení ke službě Video Streaming Service

Zobrazí Hlavní menu set-top boxu. (Pokud na sledování nepoužíváte set-top 
box: zobrazení se přepne na obrazovku set-top boxu.)

Zobrazuje předchozí historii. (Závisí na zemi)

V některých nabídkách mají zvláštní funkce.

*: Spustí funkci nahrávání. (Závisí na zemi)

*: Aktivuje režim fandění. (Závisí na zemi)

 (Ovládací tlačítka)
Ovládá mediální obsah.
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POUŽITÍ
1.  Jak provést a zrušit registraci

Registrace dálkového ovladače Magic

Pokud chcete použít dálkový ovladač Magic, nejprve jej spárujte 
s televizorem.
1.  Vložte baterie do dálkového ovladače Magic a zapněte 

televizor.
2.  Namiřte dálkový ovladač Magic na televizor a na dálkovém 

ovladači stiskněte tlačítko  Kolečko (OK).
 - Pokud se televizoru nepodaří zaregistrovat dálkový ovladač 
Magic, zkuste tuto akci provést znovu po vypnutí a opětovném 
zapnutí televizoru.

Jak zrušit registraci dálkového ovladače Magic

Současným stisknutím tlačítka  (DOMŮ) a BACK  na dobu 
pěti sekund zrušíte párování mezi dálkovým ovladačem Magic a 
televizorem.

 • Stisknutí a podržení tlačítka  umožní najednou 
zrušit a znovu zaregistrovat dálkový ovladač Magic.
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2.  Použití

 • Zatřeste dálkovým ovladačem Magic jemně doprava 
a doleva nebo stiskněte tlačítka  (DOMŮ),  
(VSTUP),  (R. Nastavení) aby se na obrazovce 
zobrazil ukazatel.
(U některých modelů televizorů se ukazatel zobrazí po 
otočení tlačítkem  Kolečko (OK))

 • Ukazatel zmizí, není-li po určitou dobu použit nebo 
jestliže je dálkový ovladač Magic umístěn na vodorovný 
povrch.

 • Pokud ukazatel nereaguje plynule, můžete jej resetovat 
tím, že jej přesunete na okraj obrazovky.

 • Dálkový ovladač Magic spotřebovává baterie rychleji 
než normální dálkový ovladač, protože je vybaven 
doplňkovými funkcemi.

POSTUP PŘI POUŽÍVÁNÍ

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

 • U některých typů 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.

 • Dálkový ovladač Magic nemusí správně fungovat, pokud je v dosahu 0,2 m od televizoru umístěn 
bezdrátový směrovač (AP). Bezdrátový směrovač by měl být umístěn více než 0,2 metr od televizoru.

 • Baterii nerozebírejte ani nezahřívejte.
 • Neupusťte baterii na zem. Zabraňte silným otřesům baterie.
 • Pokud baterii vložíte nesprávným způsobem, může dojít k výbuchu.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

KATEGORIE PODROBNOSTI

Číslo modelu AN-MR19BA

Frekvenční rozsah 2,400 GHz až 2,4835 GHz

Výstupní výkon (max.) 4 dBm

Kanál 40 kanálů

Zdroj napájení
AA 1,5 V,
2 alkalické baterie

Rozsah provozní teploty 0 °C až 40 °C
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