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Úvod
Ďakujeme Vám, že ste si kúpili univerzálny diaľkový ovládač Philips SBC RU 252.
Diaľkový ovládač SBC RU 252 je navrhnutý pre jednoduchú obsluhu viacerých zariadení u vás doma.
Môže nahradiť až dva diaľkové ovládače pre televízne prijímače (TV) a videorekordéry/DVD (VCR/
DVD) akejkoľvek značky, aj v prípade, že ste originálny diaľkový ovládač stratili alebo poškodili.
Ovládač SBC RU 252 je pripravený na obsluhu televíznych prijímačov a VCR/DVD zariadení značky
Philips.
Ak chcete pomocou ovládača ovládač zariadenie inej značky, je potrebné SBC RU 252 nastaviť
pomocou troch jednoduchých krokov.
Ak poznáte značku zariadenia, postupujte podľa popisu v kapitole: Nastavenie pomocou zadania
kódu
Ak nepoznáte značku zariadenia alebo sa nenachádza v zozname kódov, môžete vykonať
automatické vyhľadanie kódu pre dané zariadenie. Pozrite si kapitolu: Nastavenie pomocou
automatického vyhľadania.

Prehľad funkcií
Indikátor LED
Tlačidlá zariadení TV - VCR/DVD
u
Power
Menu
Obsluha menu
P+, PNasledovný/predchádzajúci program
Ovládanie hlasitosti TV
F
Zvýšenie/zníženie hlasitosti TV
G
Okamžité stlmenie zvuku
Vždy, keď ovládate VCR/DVD, týmito tlačidlami môžete okamžite sprístupniť hlasitosť TV.
H Numerické tlačidlá 0..9
I -1/2 číslice, 10, 1J AV
Výber externého zariadenia/zdroja
K
Zapnutie teletextu
L
Vypnutie teletextu
M Shift
Tlačidlo Shift
N OK
Potvrdenie výberu
O Tlačidlá FastText/
VCR/DVD
červené
0
pretáčanie dozadu
zelené
p
zastavenie
modré
)
pretáčanie dopredu

prehrávanie
žlté
P
prerušenie
r
nahrávanie
V závislosti od zariadenia môžu niektoré tlačidlá pracovať rozdielne.
Prečítajte si aj návod na obsluhu ovládaného zariadenia.
A
B
C
D
E

NORMAL OPERATION
1. Stlačením TV alebo VCR/DVD zvoľte zariadenie, ktoré chcete ovládať.
2. Stlačením tlačidla niektorej z funkcií vykonajte danú funkciu.
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Tlačidlá pre používanie špeciálnych funkcií
Niektoré zariadenia obsahujú funkciu, ktoré nie sú na ovládači dostupné priamo.
Pomocou tlačidla SHIFT môžete ovládať špeciálne funkcie zariadenia.
Podržte stlačené tlačidlo SHIFT počas stláčania ďalšieho tlačidla:
SHIFT +/ -:
Zmena farieb
SHIFT - P+ / P- :
Zmena jasu
Vyskúšajte aj ďalšie tlačidlá v kombinácii s tlačidlom SHIFT, aby ste zistili, ktoré funkcie je ešte
možné pomocou diaľkového ovládača ovládať.

Batérie
Vložte batérie podľa zobrazenia v priestore pre batérie (zadná strana ovládača).
Používajte len batérie typu R03, UM4 alebo AAA.
Batérie vymeňte vždy, keď je to potrebné ale minimálne jedenkrát za rok.

Nastavenie pomocou zadania kódu
Pred nastavením SBC RU 252 na obsluhu zariadenia si pozrite prvý kód značky vášho zariadenia.
1. Stlačením TV alebo VCR/DVD zvoľte zariadenie.
2. Stlačte a podržte súčasne tlačidlo 1 a 3 približne 3 sekundy.
- Rozsvieti sa indikátor LED.
3. Zadajte štvormiestny kód pomocou numerických tlačidiel.
- Indikátor LED potvrdí správne nastavenie dvojitým bliknutím.
-
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Stláčaním tlačidiel na SBC RU 252 skontrolujte, či ste zvolili správny kód, a či je ovládanie
zariadenia správne. Ak je ovládanie zariadenia správne, zapíšte si tento kód do do priestoru
pre batérie SBC RU 252.
Ak ovládanie zariadenia nepracuje správne, zvoľte iný kód zo zoznamu. Postup opakujte,
pokým nenájdete správny kód.
Ak žiadny kód zo zoznamu nie je správny, prečítajte si kapitolu: Nastavenie pomocou
automatického vyhľadania.
Opakujte kroky 1 až 3 pre každé zariadenie, ktoré chcete ovládať.

Nastavenie pomocou automatického vyhľadania
Pred začatím sa uistite, že je zariadenie pripravené na prijímanie infračervených signálov. Zariadenie
musí byť zapnuté a medzi ovládačom a zariadením nesmú byť žiadne prekážky. Ovládač nasmerujte
priamo na senzor ovládaného zariadenia.
Pred nastavením VCR, vložte kazetu a spustite prehrávanie.
1. Stlačením TV alebo VCR/DVD zvoľte zariadenie.
2. Stlačte a podržte súčasne tlačidlo 1 a 3 približne 3 sekundy.
- Rozsvieti sa indikátor LED.
3. Stlačením Power u spustite vyhľadávanie.
- Vždy, keď sa rozsvieti indikátor LED, je testovaný ďalší kód.
Po vyhľadaní správneho kódu sa TV vypne, VCR/DVD zastaví prehrávanie.
Okamžite pokračujte krokom 4.
4. Stlačte dvakrát Power u pre uloženie kódu.
- Indikátor LED potvrdí správne nastavenie dvojitým bliknutím.
Poznámky:
- Zapnite opäť zariadenie a stláčaním tlačidiel na SBC RU 252 skontrolujte správnosť nastavenia.
Niektoré kódy sú veľmi podobné.
Ak zariadenie nereaguje správne, opakovaním krokov 1 až 4 vyhľadajte iný kód.
- Maximálny čas vyhľadávania je 8 minút pre TV a 4 minúty pre VCR/DVD.

Načítanie štvormiestneho kódu značky
Po použití automatického nastavenia si poznamenajte štvormiestny kód pre ďalšie použitie.
1. Stlačte tlačidlo zariadenia, ktorého kód chcete načítať.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá 1 a 6.
Dôležité: Po stlačení tlačidlá uvoľnite okamžite!
- Rozsvieti sa indikátor LED.
3. Stlačte -/--;
- Indikátor LED zhasne.
4. Stlačte 1:
- Indikátor začne blikať. Sčítajte počet bliknutí, ktoré tvoria prvú číslicu kódu.
Poznámka: Ak indikátor neblikne, číslica je 0.
5. Stlačte 2:
- Indikátor začne blikať. Sčítajte počet bliknutí, ktoré tvoria druhú číslicu kódu.
6. Stlačte 3:
- Indikátor začne blikať. Sčítajte počet bliknutí, ktoré tvoria tretiu číslicu kódu.
7. Stlačte 4:
- Indikátor začne blikať. Sčítajte počet bliknutí, ktoré tvoria štvrtú číslicu kódu.
8. Zapíšte si kód do priestoru pre batérie.
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Kódy pre TV
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7
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Kódy pre VCR
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Kódy pre DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
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