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Tutvumine
Täname, et ostsite Philipsi universaalse kaugjuhtimispuldi SRM7500. Selle kaugjuhtimispuldi näol pole Teil vaid
universaalne kaugjuhtimispult, vaid ka muusika juh , mis võimaldab kontrollida meedia mängijat, mis on
installeeritud Personaalarvutisse, läbi kaugjuhtimispuldi ekraani.

SRM7500 toimib nagu kaugjuhtimispult, mis saab kontrollida kuni 6AV seadet ja Personaalarvuti meedia keskust,
kui see on saadaval. Samuti saate määrata 8 toimingut. Valides toimingu alustate automaatse nupulevajutuste jada,
mis on maksimaalselt 25 vajutust pikk, et vaadata televiisorit või kuulata oma CD kollektsiooni.

Tänu SRM7500 interaktiivsetele omadustele on võimalik saada meedia mängija muusika kohta informatsiooni
SRM7500 ekraanile. See võimaldab kontrollida meedia mängijat ilma, et personaalarvuti ekraan sisse lülitatud või
meedia mängija oleks aktiivne.

Karbist leiate SRM7500, USB ülekandja, et luua ühendust personaalarvuti ja installeerimise CD, mis sisaldab
vajalikku tarkvara SRM7500 kasutamiseks ja kasutusjuhendeid erinevates keeltes, vahel.

t Vana toote ära viskamine
Teie seade on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab
ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud prügikastisümbol on toote peale kleebitud, tähendab see seda, et
seade on vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga 2002/96/EC.

Palun uurige, kus asuvad kohalikud elektriseadmete kogumispunktid.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid
tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.
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ABI

Vajate abi?
Kui teil on mistahes küsimusi SRM7500ja kohta, võite alati meiega ühendust võtta. Leiate meie kontaktandmed
kasutusjuhendi 30 leheküljelt.

Lugege hoolikalt kasutusjuhendit enne meiega kontakteerumist.

Helistades meie abiliinile veenduge, et seade on käeulatuses nii, et meie operaatorid saaksid aidata teil kindlaks teha,
kas seade töötab korralikult.

Philipsi universaalse kaugjuhtimispuldi mudeli number on SRM7500.

Ostu kuupäev:. ......./......../....... (päev/kuu/aasta)

Teenindus veebileht ja abiliinid

Abikeskus

Www.philips.com/URC
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Tühja patarei
ikoon

Pole ühendust ikoon

Saadab animatsioon

Muusika juhina: Taasesitluse sätete menüü
nupud Vaadake lk 9

Universaalse kaugjuhtimispuldina:
Lisade nupp
Vaadake lk 11

Vaigista nupp

Järgmine kanal nupp

Eelmine kanal nupp

MC Stardi nupp Vaadake lk 13

Taasesitluse nupp

Seadme spetsiifilised nupud

MC Numbri nupud

Televiisor Sat/Kaabel Tähe nupud

Audio seade Sisendallika nupud

Seadme spetsiifilised nupud

MC Värvi nupud

Televiisor Sat/Kaabel Värvi nupud

Audio seade Vaadake lk 12

Seadme spetsiifilised
nupud

Vaadake lk12

Vähenda helitugevust

Suurenda
helitugevust nupp

Liikumise nupud ja
OK nupp

Tagasi nupp

Kuvab sisuga seotud
ekraane

Voolu nupp

Muusika nupp
Vaadake lk 7

Vajutage ja korraga 3 sekundi jooksul, et
avada Setup (seadistuste) menüü.

Mode Music

Reþiimi nupp Vaadake lk 11
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ABI

Probleem LahendusPõhjus

Üks või mitu klahvi ei tööta
korralikult.

Ei näe SRM7500 ekraanil
kõike personaalarvutis
saadaval olevat muusikat.

Ei suuda enam SRM7500
ärata.

Personaalarvuti lisamine
peale algset installeerimist.

Soov vahetada ümber
ühendatud personaalarvuti
uuega.

Volume keys (heli klahvid)
ei tööta korralikult.

Kindel funktsioon ei ole
originaal

kaugjuhtimispuldil.

saadaval

Ainult muusika, mis on
saadaval valitud meedia
mängija nimekirjas, on
näidatud
kaugjuhtimispuldil.

Patareide tase on liiga
madal.

Ainult üks personaalarvuti
saab olla ühendatud
kaugjuhtimispuldiga.

Vaikimisi seatud seadme
allikas ei ole installeeritud
seadmega.

Klahvi kood on vigane.

Mõnedel klahvidel on kindlad
seadmele vastavad funktsioonid.

Pidage meeles, et SRM7500il on ainult kõvad
klahvid. See tähendab, et ainult SRM7500i kõvad
klahvid, milledel on seadme funktsioon töötavad.

Salvestage personaal arvutis saadaval olev muusika
valitud meedia mängija nimekirja.

Võtke patareid välja ja sisestage uued.

Prepare the new PC (uue personaalarvuti ette
valmistamine) nagu on kirjeldatud peatükis
Ettevalmistused  personaalarvutile“ lk  4“

1.Prepare the new  PC

2.Reconnect to PC

(uue personaalarvuti
ettevalmistamine) nagu on kirjeldatud eatükis
Ettevalmistused personaalarvutile“ lk 4. Ei pea
patareisid uuesti sisestama.

(personaalarvutiga
taasühendamine) Seadistuste menüü kaudu.
Vaadake lk 19.

Peale seadmete lisamist kopeerib SRM7500 auto
maatselt heliklahvid ja helitu klahvi järgnevalt:

Amplifier(võimendi) või Receiver (vastuvõtja)
heliklahve. Kui te ei installeerinud seadme allikat,
siis heliklahvid ja helitu klahv ei tööta.

Saate valida Install the source device (allika seadme
installeerimine) kaugjuhtimispuldil. Vaadake lk16.

Saate valida Copy the Volume keys (heliklahvide
kopeerimine) teiselt seadmelt. Vaadake lk 22.

E

E

Video devices (video seadmed) nagu DVD,
DVDR, VCR ja Satelliidi seade kasutavad TV
heliklahve.
Audio devices (audio seadmed) nagu CD, DMR ja
häälestaja kasutavad

Saate fix keys (klahvid kinnitada) originaal
kaugjuhtimispuldil. Vaadake peatükki Klahvi
fikseerimine“ lk 17.

“

Vaadake peatükki  Spetsiaalsete seadmete klahvid“

lk 12 rohkema informatsiooni saamiseks.
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Probleem

Probleem

Lahendus

Lahendus

Põhjus

Põhjus

Tahate lõpetada Installation
wizard (installeerimise
viisard).

No connection (ühenduse
puudumine) ikoon
vilgub ekraani ülemises
paremas nurgas.

SRM7500 on liiga kaugel
personaalarvutist
ühenduse loomiseks.

Personaalarvuti on
vooluta.

Personaalarvuti on
ootereþiimi olekus.

MediaControli tarkvara on
mitte võimaldatud.

USB ülekandja on
väljalülitatud.

Veel üks kiirgav seade,
näiteks mikrolaineahi on
asetatud personaalarvuti
lähedale ja segab
kaugjuhtimispuldi signaale.

Ühendus
personaalarvutist
kaugjuhtimispulti võib
kaduda, kuna formaatisite
personaalarvutit või
installeerisite draiveri
maha.

Lõpetamaks viisardi installatsiooni vajutage
või korra.

MODE
MUSIC

E

E

Kui te pole juba installeerinud ühendust
personaalarvutiga taaskäivitab kaugjuhtimispult
viisardi SRM7500il.
Kui ühendus personaalarvutiga on juba
installeeritud taaskäivitab kaugjuhtimispult
muusika kontrollija. Seadme installeerimiseks,
peate lisama iga seadme eraldi nagu on
kirjeldatud peatükis “Seadme lisamine“ lk 16.

SRM7500 peaks maksimaalselt olema 33tolli (3m)
kaugusel personaalarvutist. Takistused personaalarvuti ja
kaugjuhtimispuldi vahel võivad seda vahemaad vähendada.

Lülitage sisse oma personaalarvuti.

Personaalarvutil võib käima minemine ootere iimi
olekust võtta aega. Käima minemise ajal näete No
connection (ühenduse puudumine) ikooni vilkumas
kaugjuhtimispuldil.

þ

Kontrollige ikooni tegumiribal. Kui ikoon on sinine, on

tarkvara mitte võimaldatud. Tarkvara võimaldamiseks
paremklõpsatus tegumiriba ikoonil ja valige Enable
(võimaldama). Ikoon muutub roheliseks.

Lülitage välja seade, mis on asetatud
personaalarvuti naabrusesse ja  võib selle tegevust
häirida ja  proovige uuesti ühendada.

Kui MediaControli ikoon on tegumiribal punane, siis USB
ülekandja on väljalülitatud personaalarvutist. Eemaldage USB
ülekandja  personaalarvutist,oodake mõned sekundid ja
sisestage see uuesti. Ikoon peaks värvi muutma.

Mëgaukitës savo SRM7500

Uuendage ühendust kaugjuhtimispuldiga.

Uuendage ühendust kaugjuhtimispuldiga.

“

“

1.Prepare your PC

2.Reconnect the remote to the PC

(valmistage ette
personaalarvuti) installeerides tarkvara ja USB
ülekandja uuesti. Vaadake peatükki
Ettevalmistused personaalarvutile“ lk 4.

(kaugjuhtimispuldi taasühendamine
personaalarvutiga). Vaadake peatükki
Personaalarvuti taasühendamine“ lk 19.

KAUGJUHTIMISPULDI INSTALLEERIMINE
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Algne kaugjuhtimispuldi installeerimine on jagatud kahte peamisesse ossa:

On väga oluline installeerimisel.
Kõigepealt peate . Tarkvara kontrollib SRM7500 ühendust
personaalarvutiga ja võimaldab kasutada meedia mängija omadusi. Alles siis saate

.

Sisestage , mis on kaasas.
Installerimis viisard ilmub personaalarvuti
ekraanile.

Installeerige järgides
ekraanil olevaid juhiseid.

Kui tarkvara on installeeritud, ilmub MediaControl
ikoon taskbarile personaalarvutis.

Kui installeerimise viisard palub, sisestage USB
ülekandja vastavasse porti oma personaalarvutis.
USB ülekandja tuntakse ära ja installeeritakse
automaatselt. Kui USB ülekandja on õigesti
installeeritud muutub MediaControl ikoon
oranþiks

Kui USB ülekandja on installeeritud, sisestage
kaugjuhtimispulti patareid, nagu näidatud.

E

E

Ettevalmistused personaalarvutile, mida soovite kontrollida SRM7500ga, installeerides
MediaControl tarkvara ja USB ülekandja, mis on kaasas.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine, et luua ühendus õige personaalarvutiga ja määrata seadmed,
mida SRM7500 kontrollib.

.

järgida teatud tegevuste järjekorda
installeerima tarkvara

sisestada USB ülekandja

1. installeerimise CD

2. MediaControl tarkvara

3.

4.

Ettevalmistused personaalarvutile

Hoiatus

Lükake katet sissepoole ja
tõstke see üles.

Sisestage kolm patareid
patareide pesadesse.

Asetage kate tagasi ja vajutage
kindlalt, kuni kuulete
klõpsatust.

Kaugjuhtimispult on nüüd valmis seadistamiseks, nagu allpool kirjeldatud.

Jätke oma personaalarvust sisselülitatuks, kuni toimub kaugjuhtimispuldi seadistamine.
Peate ikka veel looma ühenduse personaalarvuti ja kaugjuhtimispuldi vahel.

Märkus
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Kaugjuhtimispuldi seadistamine

Märkus

Hoiatus

SRM7500 viisard juhatab Teid läbi algse kaugjuhtimispuldi seadistamise.

Valige oma juhiste kaugjuhtimispuldil ja vajutage .

Valige (järgmine) ja vajutage . Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispult on personaalarvuti leviulatuses 6
jalga (2 meetrit).

Kui ühendus personaalarvuti ja kaugjuhtimispuldi vahel on installeeritud, ilmub SRM7500 ekraanile kinnitav
tekst ja MediaControl ikoon muutub roheliseks: .

Ilmub personaalarvuti nimi, mida soovite kontrollida.

Kinnitage, et soovite lisada teisi seadmeid (add other devices), nagu televiisor või DVD mängija, valides
(Jah) ja vajutage .

Tehes seda vahetate nende originaal kaugjuhtimispuldid SRM7500 vastu.

Nelja seadme installeerimine võtab tavaliselt 20 minutit.

Valige seade (device) ja firma nimi (brand), mida soovite lisada, kasutades kursori nuppe ja vajutage .

Kaugjuhtimispult otsib olemasolevate koodide nimekirjast.

Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et testida koode.

Kui seade on installeeritud, ilmub ekraanile järgmine pilt:

Kui Te soovite lisada veel mõnda seadet, valige , vajutage klahvile ja korrake sammu 5 ja 6.

Kui kõik seaded on lisatud, valige ja vajutage klahvile , et väljuda viisardist.

Te võite seadistada oma SRM7500 suvandid kasutades Setup (seadistuste) menüüd. Lisainformatsiooni
saamiseks nende funktsioonide kohta vaadake leheküljele 15.

1. keel

2. Next

3. Yes

4.

5.

6. Yes

No

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Battery Low

?

?

?

?

Kui töötav kood on leitud, on seade korrektselt installeeritud.
Kui töötavat koodi ei leita

Saate teostada kogu andmebaasi otsingut, et leida korrektne koodi valik. Toiming võib võtta kuni 25
minutit, et teostada kogu andmebaasi otsingut.
Võite ka ”õppida” koode seadme originaalsest kaugjuhtimispuldist. Lisainformatsiooni saamiseks
vaadake peatükki ”Klahvi fikseerimine” leheküljel 17.

-Või-

Kui patareid on peaaegu tühjad, ilmub (patareid tühjad) ikoon.

Palun vahetage patareid uute LR6 või AA tüüpi alkaline patareide vastu ja järgige kohalikke regulatsioone tühjade
patareide ära viskamiseks.

Kui vahetate patareisid, ärge kasutage kombineerige erinevate brändidega patareisid või asetage
tsinksüsinik patareisid kaugjuhtimispulti. See võib põhjustada etteaimamatut funktsioneerimist.

Patareide vahetamine
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Probleemide lahendamine

Personaalarvuti ettevalmistamine

SRM7500 valmis seadmine

Probleem

Probleem

Lahendus

Lahendus

Põhjus

Põhjus

Personaalarvuti ei ole
seadistatud ühenduses
olema
kaugjuhtimispuldiga.

Personaalarvuti ei ole
seadistatud ühenduses
olema
kaugjuhtimispuldiga.

Kõik firma nimed ei ole
andmebaasis saadaval.

Firma nimed on jagatud
seadme järgi ja te võite
valet seadet vaadata.

Ei saa installeerida
MediaControl Software
(MediaControl tarkvara)

Vajate halduri õigusi
tarkvara installeerimiseks.

Tarkvara on vaja installeerida halduri kontolt. Kui
tarkvara on installeeritud saavad kõik kontod
kasutada kaugjuhtimispulti.

Personaalarvuti mitte
leitud

Kaugjuhtimispult ei ole
piisavalt lähedal
personaalarvuti levialale.

Liikuge lähemale kuni 3 jalga (1m)
personaalarvutist ja vajutage uuesti
proovimiseks.

OK

E

E

Kui RF Settings (RF Seadistus) valik ei ole saadaval
Setup (Seadistuste) menüüs vajutage
SRM7500 peal alustamaks viisardit ja järgnege
ekraani juhistele.

“

MUSIC

Kui RF Settings (RF Seadistus)valik on saadaval

Setup (Seadistuste) menüüs ühendage uuesti
personaalarvuti kaugjuhtimispuldiga. Vaadake
peatükki Personaalarvuti taasühendamine“ lk
19.

Taasühendage

Personaalarvuti

taasühendamine“ lk 19.

kaugjuhtimispult personaalarvutiga

Vaadake peatükki “

Kui firma nime ei ole nimekirjas, valige Not in list
(Puudub nimekirjast) ja:
E

E

Saate teostada full database search (täieliku
andmebaasi otsingu). Nii testib kaugjuhtimispult
kõiki saadaval olevaid koode kaugjuhtimispudil.
See võib kesta kuni 25 minutit.

Võite learn the keys (õppida klahve) seadme
originaal kaugjuhtimispuldilt SRM7500le.
Vaadake peatükki “Klahvi fikseerimine“ lk 17.

E

E

E

E

E

E

E

STB sisaldab erinevaid settop seade satelliidi ja
DVBT jaoks.
AUDIO SET sisaldab hääle võimendi
kombinatsiooni ja mõnel juhul DVDd või CDd.
HTS sisaldab kodukinosüsteemi.

PVR sisaldab personaal video salvestajaid ja
kõvaketta salvestajaid.
DMR sisaldab Digital Media vastuvõtjaid.
TV-VCR, TV-DVD, DVD-VCR, DVD-HDD .
GAME sisaldab DVD mängu juhtpuldi taasesituse
funktsiooni (Xbox, Play Station).

MediaControli ikoon on
oranþ

“Ei saa ühendada
personaalarvutiga“ ilmub
SRM7500 ekraanile.

Ei leia firma nime valitud
seadmete nimekirjas.

Ei leia firma nime valitud
seadmete nimekirjas.
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SRM7500 LISAFUNKTSIOONID

Heli kopeerimine

Täielik algseadistamine

Märkus

Peale seadmete lisamist kopeerib SRM7500 automaatselt heliklahvid ja helitu klahvi järgnevalt:

Personaalarvuti kasutab vaikimisi Microsoft Windows i heli seadistusi. Neid heliklahve ei saa kopeerida

teisele seadmele. Saate aga kopeerida teise seadme, näiteks võimendi, heliklahve personaalarvutisse.

Kui puuduvad TV või võimendi installeeringud, heliklahvid ei saada koode. Kui allika seade lisatakse hiljem,
uuendatakse heliklahvid automaatselt.

Saate muuta, milliseid heliklahve kasutatakse, näiteks kui soovite kasutada võimendi heliklahve DVD jaoks.

Valige toiming (Heli kopeerimine) Seadistuste menüüst kasutades kursori klahvi ja vajutake .

Valige seade (TV, AMP või vastuvõtja), mille heliklahve soovite kopeerida ja vajutage .

Valige seade kuhu soovite heliklahvid kopeerida (DVD, SAT) ja vajutage .

Kinnitage, et soovite kopeerida heliklahvid ühelt seadmelt teisele valides (Jah) ja vajutades .
Heli klahvid ja helitu klahv on kopeeritud.

Valige (Välja) ja vajutage naasmiseks Seadistuste menüüsse.

Saate SRM7500 täielikult algseadistada kustutades kõik programmeeritud seadmed, tegevused, õpitud klahvid ja
muud seadistused. Peale algseadistamist peate kaugjuhtimispuldi uuesti valmis seadma.

Valige toiming (Täielik algseadistamine) Seadistuste menüüst kasutades kursori klahvi ja vajutake
.

Kinnitage, et soovite sooritada täieliku algseadistamise valides (Jah) ja vajutades .

Vajutage ülekinnitamiseks.
Kaugjuhtimispult kustutab kõik seadistused. Kui täielik algseadistamine on lõppenud, kaugjuhtimispult
seadistub uuesti.

Kui kasutate sama personaalarvutit, mida kasutasite enne täieliku algseadistamise sooritamist, saate kohe alustada
kaugjuhtimispuldi seadistamisega, kirjeldus 5 leheküljel, lihtsalt vajutage .

Kui kasutate uut personaalarvutit, peate ette valmistama personaalarvuti mida soovite SRM7500ga kontrollida,
kirjeldus 4 leheküljel.

?

?

Video devices

Audio devices Amplifier
Receiver

OK

OK

OK

OK

OK

OK

(video seadmed), nagu DVD, DVDR, VCR ja Satelliidi seade, kasutage TV heliklahve
(varustatud kui TVd on programmeeritud).

(audio seadmed), nagu CD, DMR ja Häälestaja, kasutage (võimendi) või
(vastuvõtja) heliklahve (varustatud kui võimendi või vastuvõtja on programmeeritud).

´

1. Copy volume OK

2.

3.

4. Yes

5. Exit

1. Full reset

2. Yes

3.

MUSIC

:

7

NAUTIGE KAUGJUHTIMISPULTI

SRM7500 kaugjuhtimispuldil on kaks tähtsat funktsiooni kombineeritud ühte kaugjuhtimispulti.

Ühest küljest on Teil muusika kontrollija, mis toimib arvuti meedia mängijaga ja võimaldab Teil kontrollida arvutis
saadaval olevat muusikat ilma arvuti ekraani või mängijat sisse lülitamast.

Vaadake peatükki SRM7500 kasutamine muusika kontrollijana” leheküljel 7.

Teisest küljest on Teil universaalne kaugjuhtimispult, mis asendab 6 AVseadme ja PC Media Center'i originaal
kaugjuhtimispulti. Võite valida seadme ja SRM7500 lülitub ümber kindlaks kaugjuhtimispuldiks.

Vaadatke peatükki SRM7500 kasutamine universaalse kaugjuhtimispuldina” leheküljel 11.

Vajutage oma kaugjuhtimispuldil klahvile , et ühendada seda oma arvuti media player'iga ja vaadata
SRM7500's oma esitusloendit.

Kui Te näete No Connection (Ühendus puudub) ikooni ekraani üleval paremal nurgas vilkumas, ei ole
kaugjuhtimispulti arvutiga võimalik ühendada. Vaadake peatükki Probleemide lahendamine” leheküljel 24,
et probleemi lahendada.

”

”

Lisainformatsiooni ühenduse loomiseks vaadake peatükki ”Kaugjuhtimispuldi seadistamine” leheküljel 5.

”

MUSIC

SRM7500 kasutamine muusika kontrollijana

Märkus

Kui Te ei installeerinud oma arvutit algse
seadistamise käigus, vajutades klahvile

algab viisard, et ühendada arvuti.MUSIC
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Muusika mängimine ja lehitsemine

SRM7500 abil saate lehitseda oma arvutis saadaval olevat muusikat. Selleks, et navigeerida erinevate menüüde
vahel tehke kaugjuhtimispudiga järgmist:

Selleks, et kerida nimekirja ekraanil:

nimekirjas

Cursor Up Cursor Down

!

!

Kasutage numbriklahve, et liikuda kohe kindlasse kohta nimekirjas. See on kõige efektiivsem viis

kiiresti liikumiseks. Näiteks, kui Te vajutate 3 korda, liigute automaatselt esimese valiku juurde nimekirjas,
mis algab tähega ”r”.

Kasutage (kursor üles) ja (kursor alla) klahve, et valida eelmine või järgmine valik

nimekirjas.

My Music (minu muusika) ekraan

All songs (kõik lood) ekraan

Now Playing (praegu taasesitamisele
kuuluv) ekraan

Vajutage , et liikuda
järgmisse menüüsse

Vajutage või , et
alustada loo taasesitamist.

Vajutage ,
et naasta
esitusloendisse.

Vajutage , et
naasta eelmisesse
menüüsse
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Tegevuse kustutamine

Keele muutmine

Ootereþiimile mineku aja muutmine

Märkus

1. Delete an activity

2.

3. tegevust Yes

4. Exit

1. Change language

2.

Display time out

Valige toiming (Tegevuse kustutamine) Seadistuste menüüst kasutades kursori klahvi ja
vajutage

Valige tegevus, mida soovite kustutada ja vajutage .

Kinnitage, et soovite valitud kustutada valides (Jah) ja vajutades .
Tegevus on kustutatud ja muutub uuesti kasutatavaks lisatavate seadmete nimekirjas.

Valige (Välja) ja vajutage naasmiseks Seadistuste menüüsse.

Saate muuta kaugjuhtimispuldi instruktsioonide keele üheks järgnevatest keeltest:

Valige toiming (Keele muutmine) Seadistuste menüüst kasutades kursori klahvi ja vajutage
.

Valige eelistatav keel ja vajutage .
Seadistuste menüü ilmub ekraanile eelistatud keeles.

Energia säästmiseks lülitub SRM7500 välja, peale mõnda aega mittekasutamist. See on displei väljas oleku aeg.
Saate muuta väljas oleku aega järgnevatel viisidel:

1. Valige toiming (Display väljasoleku aeg) Seadistuste menüüst kasutades kursori klahvi ja
vajutage .

2. Valige eelistatav display väljasoleku aeg ja vajutage .

Display väljasoleku aeg mõjutab patareide eluiga, mida kauem ekraani taustavalgus püsib, seda  kiiremini
patareid kuluvad.

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

.

English
Español
Francais
Deutsch
Nederlands
Italiano

Short (lühike)
Medium (keskmine)
Long (pikk)

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Tegevuse lisamine

Näide:

Märkus

Tegevus koosneb mitmest klahvi vajutusest, mis väljastatakse kaugjuhtimispuldi poolt tegevust valides. Saate lisada
kuni 8 tegevust SRM7500le. Üks tegevus võib sisaldada maksimaalselt 25 sammu.

SRM7500 sisestab vaikimisi viivituse 0.6 sekundit iga klahvivajutuse vahele kinnitamaks, et seadmed reageerivad
õigesti signaalidele. Saate viivituse ümber kirjutada.

Kui soovite tegevuse ajal lisada heli tugevust vajutades 4 korda (heli tugevamaks) klahvi, siis ei
ole vaja sisestada viivitusi nende 4 klahvivajutuse vahele. Iga sammu vahele lisage valik
(viivituse puudumine).

Valige toiming (Tegevuse lisamine) Seadistuste menüüs kursori klahve kasutades ja vajutage

Kui olete juba 8 tegevust lisanud, palutakse teil üks tegevus kustutada. Vaadake 21 leheküljel tegevuse
kustutamise kohta.

Valige silt, mida soovite kasutada tegevusega ja vajutage .

Järgige ekraani juhiseid tegevuse loomiseks.

Valige seade, vajutage ja vajutage nõutavat klahvi sisestamaks klahvi vajutust.

Valige viivitus, mida soovite lisada ja vajutage .
Peale sammu lisamist tegevusele ilmub järgnev ekraan.

E

E

Kui seade vajab pikemat viivitust enne järgmise IR signaali vastu võtmist, saate sisestada viivituse 1 või 3
sekundit. Vaikimisi viivituse vahetamine loeb kui 1 samm tegevuses.

Kui tegevus ei vaja viivitust erinevate klahvivajutuste vahel simuleerimaks ühte pikka vajutust, saate lisada valiku
(viivituse puudumine).

.

“no delay“

“

OK

OK

OK

OK

Volume up
no delay“

1. Add and Activity

2.

3.

1.

2.

4. Yes

NO

5. Exit

MODE
OK

Kui soovite lisada veel klahvivajutusi tegevusele, valige (Jah) ja vajutage ning korrake sammu 3.
Pidage meeles, et tegevus sisaldab maksimaalselt 25 sammu.
-või-
Kui olete lisanud kõik klahvivajutused ja viivitused, valige (Ei) ja vajutage .  Tegevus on installeeritud
kaugjuhtimispuldile.

Valige (Välja) ja vajutage naasmiseks Seadistuste menüüsse.

Te alustate tegevust vajutades korduvalt kuni tegevuse nimi ilmub SRM7500 ekraani päisesse ja
vajutage .

OK

OK

OK

Vihje

9
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Kui ekraanil on Now playing ekraan, edastatakse Teile järgmine informatsioon.

Teil on kaugjuhtimispuldiga võimalik valida kogu esitusloendi kordamist või juhusliku järjestusega esitusloendi
esitamist.

Selleks, et taasesitamise seadistuse võimaldada:
Vajutage , et avada Playback Settings menüü.

Valige üks järgmistest seadetest ja vajutage .

Kui Te kasutate iTunes'i, on ühte pala võimalik korrata valides Repeat (korda) valiku Playback Settings
(taasesitluse seadistused) menüüst ja vajutades kaks korda .
Kaugjuhtmispuldi ekraanile ilmub ikoon .

Taasesitamise seadistuse blokeerimiseks:
Vajutage , et avada Playback Settings menüü.

Valige seadistus, mida soovite blokeerida ja vajutage uuesti .
Vastav ikoon kaob SRM7500 ekraanilt.

Taasesitamise seadete defineerimine

1.

2. OK

1.

2.

?

?

Repeat

Shuffle

OK

OK

: kogu esitusloendi kordamine.

: valitud esitusloendi taasesitamine juhuslikus järjestuses.

Vastav ikoon ilmub kaugjuhtimispuldi ekraanile.

Märkus

Pala pealkiri

Artisti nimi

Albumi pealkiri

Taasesitatava pala
edenemisnäiturPragune taasesitamise

staatus
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Järjestuse loomine

Oma SRM7500'ga saate kergelt luua taasesitamise järjestuse lisades palasid nimekirja (Windows
Media Playeri puhul) või nimekirja (iTunes'i puhul).

Võite alati kustutada taasesitamise järjestuse, aga Te ei saa kustutada individuaalseid palasid järjestuses.

Pala lisamiseks taasesitamise järjestusse:

1. Navigeerige kursori klahve kasutades palale, mida soovite lisada.

2. Vajutage , et lisada pala taasesitamise järjestusse.
Kinnitussõnum ilmub ekraanile ja pala lisatakse järjestusse.

Taasesitamise järjestuse kustutamiseks:

Navigeerige kursori klahve kasutades nimekirja (Windows Media Playeri puhul) või
nimekirja (iTunes'i puhul) ja vajutage .
Taasesitatav järjekord ilmub ekraanile.

Valige (nimekirja tühjendamine) ja vajutage .
Taasesitatav järjestus kustutatakse ja hetkel taasesitamisel olev pala katkestatakse.

Taasesitamise järjestus ei ole sama mis esitusloend meedia mängijas. Vastupidiselt arvuti esitusloendile, on
Teil võimalik kaugjuhtimispuldis loodud taasesitamise järjestust salvestada. Taasesitamise järjestus on
pigem kohapeal esitusloend.

Now Playing”

PartyShuffle”

1. Now Playing PartyShuffle
OK

2. Clear List

”

”

OK

1

1

?

?

Te saate palasid ainult siis lisada, kui mõni teine pala on taasesitamisel. Kui ühtegi pala ei taasesitata,
alustatakse kohe valitud pala taasesitamist.

Vajutades katkestatakse taasesitatav pala ja taasesitatakse valitud pala.

Märkused

Märkus
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Funktsiooni lisamine

Detailide näitamine

Personaalarvutiga taasühendamine

Märkus

Saate lisada lisafunktsioone oma SRM7500le.

Valige toiming (Funktsiooni lisamine) Seadistuste menüüs ja vajutage .

Valige seade, millele soovite funktsiooni lisada.

Valige silt, mida soovite kasutada lisafunktsiooniga.

Õppige funktsiooni kohta originaal kaugujuhtimispuldilt.
Lisafunktsioon lisatakse kaugjuhtimispuldile. Saate pöörduda lisafunktsiooni juurde vajutades .

Saate kontrollida SRM7500 ühenduse seisundit.

Valige toiming (RF Seadistused) Seadistuste menüüs kursori klahve kasutades ja vajutage

Valige (Detailide näitamine) ja vajutage
Ilmuvad ühendatud PC (Presonaalarvuti) nimi ja signaali tugevus.

Valige (Järgmine) ja vajutage naasmiseks Seadistuste menüüsse.

Kui RF Seadistuse detailid näitavad (Ühenduse puudumine), siis kaugjuhtimispult ei
ühendunud personaalarvutiga.
Vaadake peatükki Probleemide lahendamine“ leheküljel 24 probleemi lahendamiseks.

Kui soovite kasutada kaugjuhtimispulti mõne teise personaalarvutiga tehnilistel põhjustel, ühendage lahti pordilukk,
ühendage sisse uus personaalarvuti, installeerige tarkvara ja taasühendage kaugjuhtimispult personaalarvutiga.

Valige toiming (RF Seadistused) Seadistuste menüüs kursori klahve kasutades ja vajutage .

Valige (taasühendamine personaalarvutiga) ja vajutage

Valige (Järgmine) ja vajutage naasmiseks Seadistuste menüüsse.

Toiming (RF Seadistused) Seadistuste menüüs ei ole enam leitav.

1. Add a function OK

2.

3.

4.

1. RF Settings

2. Show details

3. Next

No Connection

1. RF Settings

2. Reconnect to PC

3. Next

RF Settings

OK

OK

OK

OK

OK

OK

.

.

“

.



4.

1.

Järgige ekraani juhiseid klahvi kinnitamiseks.

Asetage 2 kaugjuhtimispulti üksteise suunas vahemaaga 0.52 tolli (25 cm).

18

SRM7500 LISAFUNKTSIOONID

2.

Cursor up

Cursor down OK

3. vastavat klahvi originaal puldil

Valige kõva klahv või eraldi funktsioon, mille tahate SRM7500le kinnitada.

Eraldi funktsiooni saab valida vajutades klahvi, valige funktsioon kasutades kursori klahve

(kursor üles) või (kursor alla) ja  vajutage .

Vajutage kuni kuulete piiksu.

Klahv on õpitud ja kinnitatud. Ilmub järgnev ekraan.

(2–5 cm)

5. Yes

NO

Kui soovite kinnitada veel teisi klahve selle seadmega, valige (Jah) ja vajutade ning korrake sammu 4.
-või-
Kui kõik klahvid on kinnitatud valige (Ei), vajutage naasmiseks Seadistuste menüüsse.

Klahvi kinnitamisel kirjutatakse üle andmed, mis oli eelnevalt salvestatud klahvile SRM7500lil. See
tähendab, et ka tegevused, mida selle klahviga enne sai sooritada muutuva.

OK

OK

Märkus

11
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SRM7500 kasutamine universaalse kaugjuhtimispuldina

Märkused

Muusika, mille taasesitamist alustati kui kaugjuhtimispulti kasutati muusika kontrollerina, taasesitamist jätkatakse,
kuigi Te olete vajutanud klahvile, et kasutada SRM7500 universaalse kaugjuhtimispuldina.

Seadme valimiseks, mille olete installeerinud oma kaugjuhtimispulti, vajutage korduvalt kuni seadme ikoon
ilmub SRM7500 ekraanile.

Kõvad klahvid SRM7500'l saavad sama funktsiooni nagu valitud seadme vastavad klahvid originaal
kaugjuhtimispuldil.

Te võite lisada kuni 6 AVseadet ja oma arvuti Media Center'i, kui saadaval, oma SRM7500 sisse.

Vaadake peatükke Seadme lisamine” ja Seadme kustutamine” lehekülgedel 16 ja 17 lisainformatsiooni saamiseks
seadmete lisamise ja kustutamise kohta kaugjuhtimispuldis.

MODE

MODE

Seadme valimine

?

?

?

Mõned spetsiaalsed klahvid, mis on saadaval originaal kaugjuhtimispuldil, ei ole saadaval SRM7500
puhul ja vastupidi. Kontrollige oma originaal kaugjuhtimispulti saadaval olevate funktsioonide kohta.

Võite ka otsida koode originaalsest seadme kaugjuhtimispuldist. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake
peatükki Klahvi fikseerimine” leheküljel 17.

Kui Te võtate kaugjuhtimispuldi jälle kasutusele pärast mõningast pausi, aktiveeritakse viimane valitud
seade enne pausi.

” ”

„

Vajutage oma SRM7500 peal, et
kasutada seda universaalse
kaugjuhtimispuldina. Viimasena valitud
seadme ikoon ilmub ekraanile.

MODE
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Spetsiaalsed seadmete klahvid

Spetsiaalsed seadmete klahvid SRM7500'l võivad omada erinevaid funktsioone olenevalt
seadmest, mille olete valinud Mode klahvi kasutades.

Allpoolt võite leida täieliku ülevaate funktsioonidest kõikide spetsiaalsete seadmete
klahvidest Windows Media Center'i, TV, kaabetelevisioon/satelliidi ja audio seadete puhuks.

Teised installeeritud seadmed kasutavad funktsioone, mis on nimetatud
kaugjuhtimispuldil. Kontrollige originaal kaugjuhtimispulti, kui Te ei ole kindlad.

Märkus

MC TV Satelliit/kaabel Audio seade

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Juhend Juhend Juhend Band

Live TV Exit Naasmine Skaneermine

Salvestatud TV Exit

DVD menüü Menüü Menüü Menüü

Numbri- Numbri- Numbri- Sisendi allikad
klahvid klahvid klahvid

* -/-- -/-- Surround heli

# AV sisend TV/SAT sisend Surround reþiim

Tekst Tekst Tekst RDS

Tühjendamine Tekst välja Abi Tühjendamine

Enter PIP Enter Enter

16:9 16:9 Home GEQ

Värviklahv Värviklahv Värviklahv Kirjastiil

Värviklahv Värviklahv Värviklahv Keskmine

Värviklahv Värviklahv Värviklahv Tagumine

Värviklahv Värviklahv Värviklahv Test

17
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Seadme kustutamine

Klahvi fikseerimine

Märkus

Märkus

Saate programmeeritud seadme kustutada kaugjuhtimispuldilt.

Valige toiming (seadme kustutamine) Seadistuste menüüst kasutades kursori klahvi ja
vajutake .

Valige seade, mida soovite kustutada ja vajutage .

Kinnitage, et soovite valitud kustutada valides (Jah) ja vajutades .
Seade on kustutatud ja muutub uuesti kasutatavaks lisatavate seadmete nimekirjas.

Valige (Välja) ja vajutage naasmiseks Seadistuste menüüsse.

Kustutatud seadme klahvid, mida kasutatake ka mujal, näiteks kopeeritud tegevuses või heliklahvidena,
kustutatakse koos seadmega. Kontrollige oma seadme programmeeritud tegevusi ja heliklahve ning
vajaduse korral programmeerige need ümber.

Kõva klahvi mitte täiuslikul töötamisel seadmega, saate klahvi kinnitada õppides seda originaal kagujuhtimispuldilt.

Kinnitada on võimalik kõiki SRM7500 klahve välja arvatud (Tööreþiimi) klahvi, (Muusika) klahvi ja
(MC Stardi) klahvi. SRM7500 võib salvestada kuni 200 õpitud klahvi.

Valige toiming (Paranda klahv) Seadistuste menüüs kasutades kursori klahve ja vajutage .

Valige , mille tahate klahviga kinnitada ja vajutage

Kinnitage originaal kaugjuhtimispuldi kättesaadavus sellelt õppimiseks valides (Jah) ja vajutades

Kui olete õppinud juba 200 klahvi, siis teid teadvustatakse mälu täis olekust ja viiakse tagasi Seadistuste
menüüsse. Mälu puhastamiseks kustutage kinnitatud klahvidega seade. Vaadake rohkem informatsiooni
seadme kustutamise kohta  17 leheküljelt.

1. Delete a device
OK

2.

3. seadet Yes

4. Exit

Mode Music MC
Start

1. Fix a key

2. Seade

3. Yes

OK

OK

OK

OK

OK

OK

.



16

SRM7500 LISAFUNKTSIOONID

Kui soovite väljuda Setup (seadistuste) menüüst ja liikuda:

Selleks, et opereerida seadmeid SRM7500ga, peate lisama need seadmed oma kaugjuhtimispulti. Teil on võimalik
lisada kuni 6 seadet, mis on saadaval seadmete nimekirjas.

Te ei saa ühte seadet kaks korda lisada. Kui olete seade juba kord lisanud oma kaugjuhtimispulti, kaob see
nimekirjast. Samas sisaldab seadmete nimekiri TV2” või VCR2” kui Te soovite programmeerida teist televiisorit või
teist videokassetimängijat.

Valige Setup menüüst suvand kasutades kursori klahve ja vajutage

Kui Te olete juba lisanud 6 seadet kaugjuhtimispulti, erinevalt PC Media Centerist, palutakse Teil üks seade
kustutada. Vaadake leheküljele 17, kuidas seadet kustutada.

Valige seade ja firma nimi, mida soovite lisada ja vajutage .
Kaugjuhtimispult hakkab otsima saadaval olevaid brändide koode.

Järgige ekraanil olevaid instruktsioone, et koode testida.

Kui töötavat koodi ei leita,

Kui seade on installeeritud, ilmub järgmine ekraan:

E

E

?

?

?

Otse esitusloenditesse, vajutage kaugjuhtimispuldil .

Eelmise valitud seadme re iimi, vajutage kaugjuhtimispuldil .

” ”

.

Kui töötav kood leitakse, on seade korrektselt installeeritud.

Saate teostada kogu andmebaasi otsingut, et leida korrektne koodi valik. Toiming võib võtta kuni 25
minutit, et teostada kogu andmebaasi otsingut.
Võite ka ”õppida” koode seadme originaalsest kaugjuhtimispuldist. Lisainformatsiooni saamiseks
vaadake peatükki ”Klahvi fikseerimine” leheküljel 17.

MUSIC

MODE

OK

ž

1. Add a device OK

2.

3.

Seadme lisamine

Märkus

4. Yes

NO

Teise seadme lisamisel valige (Jah), vajutage ja korrake 2 ja 3 sammu.
-või-
Olles lisanud kõik seadmed, valige (Ei), vajutage naasmiseks Seadistuste menüüsse.

OK

OK

13
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Lisafunktsioonide valimine

PC Media Center'i avamine

Seadetel võib olla ka lisafunktsioone, mida ei saa kata SRM7500 klahvid. Neid funktsioone on võimalik valida
displeil.

Vajutage .
Lisafunktsioonid valitud seadme jaoks ilmub ekraanile.

Kasutage klahvi ja klahve, et liikuda ekstra funktsioonide vahel.

Kui Te olete valinud soovitud funktsiooni, vajutage . Kaugjuhtimispult saadab välja IR signaali.

Lisafunktsioonide lisamiseks vaadake peatükki Funktsiooni lisamine” leheküljel 19.

Kui Te ei leia soovitud lisafunktsiooni, on võimalik More (veel) menüüst väljuda vajutades uuesti klahvile.

Mõnedel seadetel pole lisafunktsioone saadaval seadmel olevas andmebaasis. Siiski on võimalik kopeerida
lisafunktsioone oma originaal kaugjuhtimispuldist kasutades õppimisklahve. Vaadake peatükki Funktsiooni
lisamine” leheküljel 19.

Selleks, et avada oma arvuti PC Media Center, vajutage . Vastavalt seadistusele ilmub arvuti või televiisori ekraanile
PC Media Center'i peamenüü.

Kasutades kursori klahve või klahvi, võite oma PC Media Center'i sisu lehitseda.

Kui olete kontrollinud SRM7500ga mõnda teist seadet, saate PC Media Center'i reþiimi tagasi lülituda järgnevalt:

Vajutades klahvile on võimalik kontrollida muusikalist sisu arvutis, samas vajutades klahvile
on võimalik kontrollida kogu multimeedia sisu arvutis.

1.

2. Cursor Up Cursor Down

3.

OK

OK

MODE

MUSIC MODE

”

”

Vajutage . Jõuate tagasi peamenüüsse.

Vajutage korduvalt kuni personaalarvuti ikoon ilmub kaugjuhtimispuldi ekraanile. See muudab staatuse
tagasi selleks, milles PC Media Center oli enne, kui Te lülitusite teise seadme reþiimi.

E

E

Nõuanne

Märkus

Märkus
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Tegevuse teostamine

Tegevus on klahvide järjekord, mida saate programmeerida. Näiteks selleks, et tavaliselt vaadata DVD'd, peaksite:

Valides tegevuse DVD vaatamine”, teostatakse kõik sammud automaatselt ettemääratud järjekorras.

Selleks, et teostada tegevust:

Vajutage korduvalt kuni (tegevuse nimi) ilmub SRM7500 ekraani päises.

Vajutage , et valikut kinnitada.
Tegevust teostatakse.

Võite lisada kuni 8 tegevust oma SRM7500sse.

Lisainformatsiooni saamiseks tegevuste lisamise ja kustutamise kohta kaugjuhtimispuldiga vaadake peatükke
Tegevuse lisamine” ja Tegevuse kustutamine” lehekülgedel 20 ja 21.

E

E

E

E

E

Televiisori sisse lülitama;

DVDmängija sisse lülitama;

Sisse lülitama surround (ümbritseva) helisüsteemi;

Valima televiisoris õige sisendi ja surround (ümbritseva) helisüsteemi;

Vajutama taasesitamise klahvi, et alustada DVD taasesitamist.

”

” ”

1. Activity Name

2.

MODE

OK

15

SRM7500 LISAFUNKTSIOONID

Setup

OK

Setup

(seadistuste) menüü kaudu saate siseneda erinevatesse arenenud SRM7500 funktsioonidesse.

Setup (seadistuste) menüüst suvandi valimiseks saate liikuda kursori klahvide abil nimekirjas ja kinnitada valikut
vajutades klahvile

(seadistuste) menüü pakub järgmisi võimalusi:

.

Valik Kirjeldus lk

Add a device

Delete a device

Fix a key

Add a function

RF Settings Show Details

RF Settings Reconnect to PC

Add an activity

Delete an activity

Change language

Display time out

Copy volume

Full reset

Exit Setup

Lisab uue seadme 16

Eemaldab programmeeritud seadme 17

Parandab klahvi, mis ei tööta korrektselt, ”õppides” 17
selle originaal kaugjuhtimispuldilt

Lisab lisafunktsiooni ”õppides” selle originaal 19
kaugjuhtimispuldilt

Näitab ühenduse tugevust arvutiga 19

Taastab SMR7500 ja arvuti vahelise ühenduse 19

Programmeerib erinevate vajutatud klahvide järjestuse 20

Eemaldab programmeeritud tegevuse 21

Muudab kaugjuhtimispuldi instruktsioonide keele 21

Muudab kaugjuhtimispuldi sees olemise aega 22

Kopeerib heliklahvid ühest allikast teise 22
allikasse

Kustutab kõik SRM7500 seadistused 23

Setup menüüst lahkumine ja naasmine eelmisesse  staatusesse,
milles kaugjuhtimispult oli enne Setup menüüsse sisenemist

Vajutage ja hoidke korraga all
klahve ja 3 sekundi
jooksul, et avada Setup
(seadistuste) menüü.

MODE MUSIC


