
Универсалното дистанционно за LG Smart TV е съвместимо с повечето смарт телевизори. Само някои 
функции не са включени.
Може да бъде използвано и за управление на свързани към телевизора устройства като декодер или 
сателитен приемник. 
Това е дистанционно заместител на оригиналното, което няма функцията „Гласова команда“.

Свързване на дистанционното управление с телевизора: 
1. Поставете USB приемника в USB порта на телевизора. На екрана ще се появи съобщение за 
свързано устройство. 
2. Насочете дистанционното към предната част на телевизора и задръжте бутона OK (център на 
колелото) за около 3 секунди. LED индикаторът на дистанционното ще светне. 
3. Насочете дистанционното към USB приемника, LED индикаторът ще премигне 3 пъти и ще изгасне. 
Свързването е финализирано, на екрана ще се появи курсор. 

Мишка: 
За да ползвате мишката на дистанционното, натиснете бутон      . Можете да местите 
дистанционното наляво и надясно, за да определяте посоката. 
Ако натиснете навигационните бутони Наляво/ Надясно, Нагоре/ Надолу, докато мишката е 
включена, тя ще изчезне от екрана. 

Прекратяване връзката с устройството:
За да отмените свързването на магическото дистанционно с телевизора си, изпълнете следните 
стъпки:
1. Едновременно натиснете и задръжте бутоните HOME           и BACK за около 5 секунди. LED 
индикаторът ще премигне 3 пъти и ще изгасне. 
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Обучаване от оригиналното дистанционно на приемник: 
Следните бутони могат да се обучат да управляват приемника: 
Power of STB            , Screen remote       , Pointer         , STB MENU, FOCUS. 
След като сте сдвоили дистанционното с телевизора, тези бутони, без мишката,  могат да се ползват 
като IR функция обучение. 
1. За да влезете в режим на обучение, натиснете и задръжте бутоните HOME           и STB MENU 
едновременно. LED индикаторът ще присветне няколко пъти бързо и след това ще продължи да 
присвятква с по-бавно темпо. 
2. Поставете дистанционните едно срещу друго, на разстояние 2-5см. 
3. Натиснете бутонът, който искате да обучите на универсалното дистанционно.
4. Натиснете съответния бутон на оригиналното дистанционно и го задръжте.
5. LED индикаторът на обучаемото трябва да започне да свети непрекъснато. Когато това се случи, 
отпуснете бутона на оригиналното дистанционно и натиснете бутона на обучаемото.
6. LED инфикаторът ще започне да мига отново.
7. Продължете с обучението на другите бутони по същия начин. 
8. За да излезете от режим обучение, и за да запаметите, натиснете бутон HOME.

Сдвояване с устройството: 
За да свържете отново магическото дистанционно с телевизора си, изпълнете следните стъпки:
1. Извадете батериите на дистанционното и отново ги поставете. 
2.Извадете usb устройството от телевизора. 
3. Насочете дистанционното към телевизора. Натиснете и задръжте бутон ОК( колелото) за около 3 
секунди. 
4. Когато диодът на дистанционното започне да мига, поставете usb устройството в телевизора. 
5. Диодът на дистанционното ще премигне 3 пъти и ще изгасне. Сдвояването е финализирано.
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