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1 SISSEJUHATUS
Õnnitleme Teid Philipsi SBC RU258 universaalse kaugjuhtimispuldi ostmise
puhul. Peale kaugjuhtimispuldi seadistamist on Teil võimalik juhtida kuni 8
erinevat seadet: TV, DVD-mängija, DVD-salvestaja, videomakk, satelliitvastuvõtja,
dekooder, teine televiisor ja teine videomakk. Informatsiooni kaugjuhtimispuldi
kasutamiseks ettevalmistamise kohta leiate peatükist ”Kaugjuhtimispuldi
seadistamine”.

2 KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE
Patareide sisestamine
1. Vajutage kaas sissepoole ja lükake seda noolega tähistatud suunas.
2. Sisestage kaks R03, UM4 või AAA tüüpi patareid patareipessa nagu näidatud
joonisel.
3. Lükake kaas tagasi paika ja veenduge, et see oleks kindlalt kinni.

Kaugjuhtimispuldi testimine
Kaugjuhtimispuldi abil saate juhtida peaaegu kõiki Philipsi seadmeid.
Kuna RU258 kasutab erinevaid signaale iga erineva väljalaske ja sama väljalaske
erinevate mudelite juhtimiseks, seetõttu soovitame eelnevalt testida, kas Teie
poolt valitud seade reageerib RU258 kaugjuhtimispuldile.
Allpool kirjeldatud näide (TV puhul) aitab Teil kaugjuhtimispulti testida. Korrake
samu samme teiste seadmete puhul (DVD, videokaamera jne.), mida soovite
juhtida RU258 abil.
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2 KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE
Näide televiisori puhul:
1. Lülitage televiisor käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil sisse.
Häälestage see esimesele kanalile.
2. Vajutage RU258 TV nupule, et valida TV.

INFORMACIJA VARTOTOJUI
Seno produkto iðmetimas
Jûsø produktas yra sukurtas ir pagamintas ið aukðèiausios kokybës medþiagø ir daliø,
kurios gali bûti perdirbamos ir naudojamos dar kartà.
Kai ðis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiðkia,
kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvà 2002/96/EC.
Praðome pasidomëti apie vietinæ elektroniniø atliekø surinkimo sistemà.

3. Kontrollige, kas kõik klahvid funktsioneerivad. Klahvide ja nende
funktsioonide kohta lugege lähemalt peatükist ”3. Klahvid ja funktsioonid“.

Laikykitës vietiniø taisykliø ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namø
apyvokos ðiukðlëmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padës sumaþinti
neigiamas pasekmes gamtai ir þmoniø sveikatai.

0 Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on
RU258 kasutamiseks valmis.
0Kui televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele üldse või
reageerib vaid osadele vajutustele, järgige peatükis ”Kaugjuhtimispuldi
seadistamine“ toodud juhiseid.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine
See on vajalik ainult juhul, kui Teie poolt valitud seade ei vasta RU258
klahvivajutustele. See võib nii juhtuda, kui RU258 ei tuvasta Teie televiisori
tootjat ja/või tootemudelit. Sel juhul peate Te kaugjuhtimispuldi vastavalt
programmeerima.
Allpool kirjeldatud näide (TV puhul) aitab Teil kaugjuhtimispulti testida. Korrake
samu samme teiste seadmete puhul (DVD, videokaamera jne.), mida soovite
juhtida RU258 abil.
Näide televiisori puhul:
1. Lülitage televiisor käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil sisse.
Häälestage see esimesele kanalile.
2. Kontrollige oma televiisori tootjafirma koodi selle kasutusjuhendi lõpus
toodud kooditabelist. Ära on toodud üks või mitu kolmekohalist koodi.
Leidke oma brändi esimene kood.
Olge tähelepanelik! TV, videokaamera, DVD jne. jaoks on eraldi tabelid.
Veenduge, et kasutate õiget tabelit.
3. Vajutage TV klahvile, et valida TV. (Vaadake peatükki ”Kaugjuhtimispuldi
testimine”.)

4. Hoidke 3 sekundit korraga all klahve ”1” ja ”3”, kuni roheline tuluke jääb
valgustatuks.
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2 KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE
5. Seejärel sisestage punktis 2 leitud kood numbriklahvide abil.
0 Roheline indikaator vilgub kaks korda. Kui see vilgub pikema aja jooksul
ainult ühe korra, ei ole sisestatud kood õige ning vale kood on sisestatud.
Alustage uuesti punktist 2.
6. Suunake RU258 televiisori poole ja proovige, kas see vastab
klahvivajutustele õigesti.
0 Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on
RU258 kasutamiseks valmis. Ärge unustage koodi üles märkimast.
0 Kui televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele üldse või
reageerib vaid osadele vajutustele, järgige peatükis ” Kaugjuhtimispuldi
seadistamine“ toodud juhiseid.

Kaugjuhtimispuldi automaatne seadistamine
Kui Te ei leia õiget koodi oma seadme brändi jaoks, saab kaugjuhtimispult koodi
automaatselt otsida.
Näide televiisori puhul:
1. Veenduge, et TV on sisse lülitatud ja valige originaalse kaugjuhtimispuldi või
televiisori klahvide abil üks kanal (näiteks esimene kanal).
RU258 saadab ”televiisori välja lülitamise” signaali kõikide TV mudelite
jaoks, mis on mällu salvestatud.
0 Kui seade on DVD-mängija või videokaamera, sisestage plaat või kassett ja
alustage taasesitamist.
2. Hoidke 3 sekundit korraga all klahve ”1” ja ”3”, kuni roheline tuluke jääb
valgustatuks.

SEADISTAMISE KOODID
KAABELTELEVISIOONI JAOKS
3. Vajutage kergelt RU258 Stand-by (puhkereþiim) klahvile.

0 RU258 hakkab ükshaaval saatma ”televiisori välja lülitamise” signaali.
Roheline indikaatortuli vilgub iga kord, kui signaal saadetakse välja.
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2 KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE
4. Kui Teie televiisor lülitub välja (puhkereþiimi), vajutage kinnitamiseks
kaugjuhtimispuldil 1 sekundi jooksul kaks korda standby (puhkereþiim)
klahvile.

KOODID
SEADISTAMISE KOODID DVD
JAOKS

DVD
SEADISTAMISE KOODID SATELLIIDI JAOKS

0 RU258 on leidnud koodi, mis töötab Teie televiisori puhul.

5. Kontrollige, kas saate kasutada kõiki televiisori funktsioone RU258 abil.
0 Kui Te ei saa kasutada kõiki funktsioone, saate automaatset seadistamist
korrata. RU258 otsib koodi, mis sobiks paremini Teie televiisoriga.
0 Kui RU258 on kõik koodid läbi otsinud, lõppeb otsing automaatselt ja
roheline indikaatortuli lõpetab vilkumise.
0 Automaatne seadistamine võtab televiisori puhul maksimaalselt 8 minutit,
videomaki puhul 4 minutit, SAT ja CBL puhul 5 minutit
(satelliit/kaabeltelevisioon) ja DVD puhul 4 minutit.
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KOODID
SEADISTAMISE KOODID VIDEOMAKI
JAOKS

VCR

3 KLAHVID JA FUNKTSIOONID
Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on toodud leheküljel 3.
1. BStandby .....................Lülitab TV, VCR, SAT, CBL või DVD reþiimi sisse või välja.
2. Indikaatortuli .................– valgustub roheliselt, kui saadetakse välja IR signaali.
– vilgub roheliselt, kui koodi sisestatakse ja
kaugjuhtimispulti seadistatakse automaatselt.
3. TV/VCR/SAT/DVD ..........Valib seadme, mida soovite juhtida: TV, VCR (videomakk),
SAT (satelliit) või DVD.
4. @ (Mute) .......................Vaigistab televiisori heli.
5. – PROG + .......................Valib eelmise või järgmise kanali.
6. MENU / 6 / DISC .........Lülitab televiisori menüü sisse ja välja.
DVD: valib plaadimenüü.
7. Numbriklahvid ...............Kanalite otsevalik ja teised funktsioonid.
8. SHIFT ............................lisafunktsioonide jaoks. Kui vajutate samal ajal mõne teise
klahviga koos, saab teine klahv lisafunktsiooni. Näiteks:
SHIFT + PROG+: ............”menüüvalikus üles liikumine” / SHIFT + PROG-:
”menüüvalikus alla liikumine
SHIFT + VOL+: ...............”menüüvalikus paremale liikumine” / SHIFT + VOL-:
”menüüvalikus vasakule liikumine”
Proovige teisi kombinatsioone SHIFT klahviga oma seadme korral, et teada, mis
funktsioonid on saadaval. Saadaval on ainult funktsioonid, mis on originaalsel
kaugjuhtimispuldil.
9. INFO / C / TITLE ..........TV: Lülitab teleteksti sisse.
SAT: info.
DVD: otsene pealkirja/loo valimine.
10. O .................................– punane teleteksti klahv.
– tagasi kerimine (VCR/DVD)
P ...................................– roheline teleteksti klahv.
– katkestamine (VCR/DVD)
H ...................................– salvestamine (VCR/DVD)
` ...................................– kollane teleteksti klahv.
– peatamine (VCR/DVD)
R .................................– sinine teleteksti klahv.
– edasi kerimine (VCR/DVD)
Q ...................................– valge teleteksti klahv.
– taasesitamine (VCR/DVD)
11. GUIDE / M / SUBTITLE ..TV: teleteksti välja lülitamine.
SAT: Elektrooniline telekava (Electronic Program Guide).
DVD: Subtiitrid.
12. -/-- .................................Valib ühe- ja kahekohalise kanali numbri vahel.
13. OK / STORE ...................Kinnitab valikut.
TV: (koos SHIFT klahviga): kanalite salvestamine.
14. –VOL + ..........................Helitugevuse kohandamine.
15. AV ..................................Valib Teie seadmega ühendatud väliste seadmete vahel.
Märkus! VOL - / VOL + ja @ (Mute) klahvidega saab otse muuta TV helitugevust, kui Te
kasutate oma VCR, DVD või SAT/CBL seadmeid.
0Kui televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele üldse või reageerib
vaid osadele vajutustele, järgige peatükis ” Kaugjuhtimispuldi seadistamine“
toodud juhiseid. Kui on võimalik, sisestage seadme teine kood.
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SEADISTAMISE KOODID TV
JAOKS
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