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Gyors áttekintő útmutató
1 A készülék bekapcsolása (pl. TV).

Ellenőrizze, hogy TV-készülék reagál-e
az összes gomb utasítására.
Ha nem, folytassa a 2. lépéssel

2 Tartsa nyomva a

gombot, amíg
kétszer fel nem villan, majd ki nem
gyullad.

3 • Keresse ki az adott márkához tar-

tozó kódot a Rövid üzembe
helyezési útmutató ‘Márkák listája’
(‘Shortlist with brands’) című
részében.
• Jegyezze fel a márkához tartozó
4-jegyű kódot.
• Adja meg a kódot a számgombokkal.

30 sec.

4 Nyomja le és tartsa nyomva a

Márkák listája
Márka............4-jegyű kód Márka ............4-jegyű kód
Akai.....................................0074
Basic Line...........................0325
Blue Sky .............................0395
BT Vision............................3742
Carrefour ..........................0492
CyberHome......................0672
Daewoo .............................0692
Digiturk..............................0783
Echostar.............................0866
Emerson.............................0917
Firstline ..............................1008
Foxtel .................................1029
France Telecom ................1033
Haier...................................1175
Hisense ..............................1249
Hitachi................................1251
Humax................................1298
JVC......................................1464
Kabel Deutschland ..........1468
Kathrein .............................1486
LG .......................................1628
Loewe.................................1660

Magnum .............................1709
Medion ...............................1787
Mivar...................................1857
Numericable .....................3949
Pace.....................................2134
Panasonic...........................2153
Philips .................................2195
Premiere ............................3666
Proline ................................2274
Saivod .................................2439
Samsung .............................2448
Sanyo ..................................2462
Sharp...................................2550
Sky.......................................2610
Skymaster..........................2621
Sony ....................................2679
TCL.....................................2856
TechniSat............................2873
Telefonica...........................2913
TNT....................................4184
Toshiba ...............................3021
Vestel ..................................3148

gombot, és azonnal engedje fel, ha a
készülék (pl. TV) kikapcsol (készenléti
módba).
Ez akár 30 másodpercig is eltarthat.
5 Kapcsolja be a készüléket (pl. TV-t),

és ellenőrizze, hogy a működtetéshez
szükséges gombok működnek-e.
Ha a TV-készülék mindegyik gomb
utasítására reagál, az SRP 3004
távvezérlő használatra kész.
Ha a gomb nem működik (megfelelően), tartsa lenyomva, majd azonnal
engedje fel, amint a készülék válaszol.
Ugyanígy állítsa be az összes nem működő gombot.

A rövid listában nem található márkák esetében tekintse meg a
használati útmutató hátulján található kódlistát.
Figyelem!
• Ha hibát követ el, kezdje előröl ismét. Ha problémája, vagy kérdései vannak, kérjük tekintse meg a használati útmutatót. A használati útmutató
célja, hogy segítséget nyújtson a távvezérlő beállításához és használatához.
• A készülék működtetése előtt, előbb válassza ki a készüléket a hozzá tartozó készülékválasztó gomb segítségéve: , ,
vagy .

Megjegyzés:
Ha a TV nem a szükséges módon válaszol, addig ismételje a 4 lépést,
amíg nem megfelelő eredményt nem kapja.
(Tartsa nyomva a be-/kikapcsológombot. A TV kikapcsolását követően azonnal engedje fel a
gombot).

6 Nyomja meg a

gombot kétszer a
beállítási módból való kilépéshez, és
mentse el a beállításait
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