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Руководство по эксплуатации
пульта голосового управления RC15

Подготовка к работе

Режимы работы

Сопряжение c ТВ

Данная инструкция описывает дополнительные 
возможности Bluetooth версии пульта ДУ и является 

дополнением к основному руководству пользователя ТВ.

■	 Откройте	панель	батарейного	отсека.

■	 Вставьте	2	батарейки	типа	ААА,	соблюдая	полярность.

■	 Закройте	панель	отсека	для	батареек.

■	 Пульт	Gazer	RC15	работает	в	двух	режимах.

■	 Без	подключения	по	Bluetooth	–	как	базовый	ИК-пульт,	который	поставляется	в	
	 комплекте	со	всеми	телевизорами	Gazer.	В	таком	режиме,	при	каждом	нажатии	
	 на	кнопку	–	индикатор	сверху	пульта	светится	красным.

■	 В	режиме	Bluetooth-подключения	–	когда	пульт	работает	исключительно	через	
	 беспроводное	соединение,	он	полностью	перестает	давать	команды	через	ИК-
	 передатчик.	При	нажатии	на	кнопки	в	таком	режиме,	индикатор	сверху	светится	
	 зеленым.

1	 Откройте	домашнюю	страницу	Android	на	ТВ.
2	 Выберите:	Настройки	–	Пульты	и	аксессуары	–	Добавить	устройство.



4Аэромышь:

Голосовой	ассистент:

Основные функции

■	 Включение	и	отключение	функции	происходит	коротким	нажатием	на	кнопку.	

■	 В	 этом	 режиме	 на	 ТВ	 запускается	 режим	 мыши	 и	 с	 помощью	 
	 перемещения	 пульта	 ДУ	 в	 пространстве	 можно	 управлять	 
	 перемещением	курсора	мыши.

В	 случае,	 если	 режим	 аэромыши	 работает	 не	 корректно,	 необходимо	 провести	
калибровку	пульта	ДУ.	Для	этого:

■	 Положите	пульт	ДУ	на	ровную	горизонтальную	поверхность.

■	 Зажмите	одновременно	на	пульте	ДУ	кнопки	  и	  	на	3	секунды,	пока	не		 засветится	зеленый	индикатор	сверху	на	корпусе.

■ Дождитесь	пока	индикатор	погаснет,	это	будет	означать	что	калибровка	прошла	
	 успешно.

■	 Короткое	нажатие	кнопки			 			активирует	голосовой	поиск	на	ТВ.

■	 После	 произнесения	 команды	 или	 запроса	 для	 поиска,	 ТВ	 выдаст 
	 соответствующий	результат.

■	 Микрофон	 находится	 на	 пульте	 ДУ	 сверху,	 справа	 от	 индикатора 
	 работы	устройства.

3	 На	пульте	ДУ	Gazer	RC15	зажмите	одновременно	
кнопки	регулировки		громкости	«+»	и	«-»,	и	держите	
до	тех	пор,	пока	индикатор	пульта	не	начнет	мигать	
зеленым	цветом,	так	вы	переведете	пульт	в	режим	
обнаружения.

4	 	Выберите	из	списка	Gazer	RCU.



Режим	GamePad:

Поиск	пульта	ДУ:
■	 Для	 поиска	 пульта	 зажмите	 на	 5	 сек.	 кнопку	 переключения	 канала	 «CH+»	 или 
	 кнопку	вверх	на	джойстике	на	корпусе	ТВ.
■	 При	работе	функции	поиска	пульт	ДУ	будет	издавать	звуки	оповещения.
■	 Для	отключения	звуковой	идентификации	пульта	нажмите	на	нем	любую	кнопку.
■	 Примите	 во	 внимание,	 что	 активировать	 функцию	 поиска	 можно	 только,	 когда 
	 телевизор	включен	и	полностью	загружен,	 а	 также	пульт	ранее	был	сопряжен	с	 
	 телевизором	по	Bluetooth.

■	 Для	 включения	 режима	 GamePad	 зажмите	 кнопку	 	 примерно	 на	 2	 сек.,	 пока 
	 зеленый	 индикатор	 на	 пульте	 ДУ	 не	 промигает	 2	 раза,	 оповещая	 о	 успешном 
	 включении	режима	GamePad.

■	 Для	 отключения	 режима	 GamePad	 коротко	 нажмите	 на	 кнопку	 	 .	 При	 этом 
	 зеленый	индикатор	на	пульте	ДУ	промигает	4	раза.

■	 При	включенном	режиме	GamePad	блок	стрелок	на	пульте	ДУ,	а	 	также	цифровой 
	 блок	работают	как	кнопки	геймпада.
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Керівництво з експлуатації
пульта голосового керування RC15

Підготовка до роботи

Режими роботи

Синхронізація з ТВ

Дана інструкція описує додаткові можливості Bluetooth 
версії пульта ДК та є доповненням до основного 

керівництва користувача ТВ.

■	 Відкрийте	панель	батарейного	відсіку.

■	 Вставте	2	батарейки	типу	ААА,	дотримуючись	полярності.
 
■	 Закрийте	панель	відсіку	для	батарейок.

■	 Пульт	Gazer	RC15	працює	у	двох	режимах.

■	 Без	 підключення	 по	 Bluetooth	 –	 як	 базовий	 ІЧ-пульт,	 який	 поставляється	 в	 
	 комплекті	 з	 усіма	 телевізорами	Gazer.	У	 такому	режимі,	при	кожному	натисканні	 
	 на	кнопку	–	індикатор	зверху	пульта	світиться	червоним.

■	 У	 режимі	 Bluetooth-підключення	 –	 коли	 пульт	 працює	 виключно	 за	 допомогою	 
	 бездротової	 технології	 і	 повністю	 перестає	 давати	 команди	 через	 ІЧ-передавач.	 
	 При	натисканні	на	кнопки	в	такому	режимі,	індикатор	зверху	світиться	зеленим.

1	 Відкрийте	домашню	сторінку	Android	на	ТВ.

2	 Виберіть:	Налаштування	–	Пульти	й	аксесуари	–	Додати	пристрій.



4Аеромиша:

Голосовий	помічник:

Основні функції пульта Gazer RC15

■	 Вмикання	/	вимкнення	функції	відбувається	коротким	натисканням	на	кнопку	

■	 У	цей	момент	на	екрані	ТВ	активується	режим	миші	–	в	якому	можна		управляти
	 курсором,	переміщаючи	пульт	ДК	у	просторі.	

У	разі,	якщо	режим	аеромиші	працює	не	коректно,	необхідно	провести	калібрування	
пульта	ДК.	Для	цього:

■	 Покладіть	пульт	ДК	на	рівну	горизонтальну	поверхню.

■	 Затисніть	одночасно	на	пульті	ДК	кнопки	 	і	  	на	3	секунди,	поки	не	засвітиться	
 зелений	індикатор	зверху	на	корпусі.

■	 Дочекайтеся	поки	індикатор	згасне,	це	буде	означати	що	калібрування	пройшло	
	 успішно.

■	 Коротке	 натискання	 на	 кнопку	 	 	 	 	 	 активує	 мікрофон	 і,	 відповідно,	 
	 функцію	голосового	пошуку.

■	 Вимовте	 команду	 або	 пошуковий	 запит,	 і	 ТВ	 видасть	 відповідний	 
	 результат.

■	 Мікрофон	 знаходиться	 на	 пульті	 ДК	 зверху,	 праворуч	 від	 індикатора	 
	 роботи	пристрою.

3	 На	 пульті	 Gazer	 RC15	 затисніть	 одночасно	
кнопки	регулювання	гучності	«+»	і	«-»,	та	тримайте	
їх	 до	 тих	 пір,	 поки	 індикатор	 пульта	 не	 почне	
блимати	зеленим	кольором	–	так	ви	зробите	пульт	
“видимим”	для	інших	девайсів.

4	 Виберіть	зі	списку	пристроїв	на	екрані	ТВ	–	Gazer	RCU.



Режим	GamePad:

Пошук	пульта	ДК:
■	 Для	пошуку	пульта	затисніть	на	5	сек.	кнопку	перемикання	каналу	«CH	+»	або	 
	 кнопку	ВГОРУ	на	джойстику,	який	знаходиться	знизу	на	корпусі	самого	ТВ.
■	 У	режимі	пошуку	пульт	ДК	буде	відтворювати	звукові	сповіщення.
■	 Для	вимкнення	звукової	ідентифікації	пульта	натисніть	на	ньому	будь-яку	 
	 кнопку.
■	 Візьміть	до	уваги,	що	активувати	функцію	пошуку	можна	тільки	в	тому	випадку,	 
	 якщо	телевізор	включений,	ПО	повністю	завантажене,	і	сам	пульт	раніше	був	
	 під’єднаний	до	телевізора	по	Bluetooth.

■	 Для	включення	режиму	GamePad	затисніть	кнопку	 	приблизно	на	2	сек.	Ви	 
	 зрозумієте,	що	режим	успішно	активований,	коли	зелений	індикатор	на	пульті	 
	 проблимає	2	рази.

■	 Для	вимкнення	режиму	GamePad	коротко	натисніть	на	кнопку	 	.	При	цьому	 
	 зелений	індикатор	на	пульті	ДК	проблимає	4	рази.

■	 У	режимі	GamePad	цифровий	і	стрілочний	блоки	на	пульті	ДК	працюють	як	кнопки	 
	 звичайного	геймпада.


