
MR20GA

Lexojeni me kujdes manualin përpara se të përdorni 
telekomandën dhe ruajeni për referencë në të 
ardhmen.

Telekomanda Magjike
MANUALI I PËRDORIMIT

www.lg.com

E drejta e autorit © 2020 LG Electronics Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



2

AKSESORËT
Figura e shfaqur e telekomandës mund të ndryshojë nga produkti real.
(  Në varësi të shtetit)

Telekomanda magjike dhe bateritë alkaline (AA) Manuali i përdorimit

 ꔈ Përmbajtja e këtij manuali mund të ndryshohet pa njoftim paraprak për për të përmirësuar funksionet e produktit.
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BATERITË
1. Vendosja e baterive

 ꔈ Lexojeni me kujdes manualin.
 ꔈ Shtypni pjesën e sipërme të kapakut të baterisë, rrëshqiteni për mbrapa dhe ngrijeni 

sipas ilustrimit më poshtë. 
 ꔈ Për të ndërruar bateritë, hapni kapakun e baterive, ndërroni bateritë alkaline 

(1,5 V, AA) sipas skajeve  dhe  në etiketën brenda folesë dhe mbylleni kapakun. 
Sigurohuni ta drejtoni telekomandën te sensori i telekomandës në televizor.

 ꔈ Për të hequr bateritë, ndiqni hapat e instalimit në radhë të kundërt. Mos i përdorni 
bashkë bateri të vjetra me të reja. Mbylleni mirë kapakun.

 ꔈ Hapni kapakun e baterisë për të parë etiketën.

2. Masa paraprake
 ꔈ Pas ndërrimit të baterive, lidheni telekomandën duke ndjekur procedurën e çiftimit sipas manualit të përdorimit.
 ꔈ Nëse telekomanda nuk punon pas ndërrimit të baterive, provoni përsëri çiftimin sipas manualit të përdorimit.
 ꔈ Nëse telekomanda nuk përdoret për periudha të gjata kohe, rekomandohet t’i hiqni bateritë nga telekomanda.
 ꔈ Mos i çmontoni dhe mos i ekspozoni bateritë në nxehtësi.
 ꔈ Mos e rrëzoni baterinë ose mos ushtroni forcë të tepërt në bateri. Kjo mund të bëjë që të dëmtohet kasa.
 ꔈ Mos i zhytni bateritë në ujë.
 ꔈ Ka rrezik shpërthimi nëse bateritë nuk vendosen saktë.
 ꔈ Hidhini si duhet bateritë e përdorura. 
 ꔈ Mospërputhja e poleve të duhura të baterive mund të sjellë shpërthim ose rrjedhje të baterive, duke shkaktuar zjarr, lëndim fizik ose ndotje të 

ambientit.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


