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Verkorte handleiding
1 Schakel uw apparaat in (bijv. uw TV).

Controleer of de TV op alle
opdrachten reageert.
Als de TV niet reageert, gaat u verder
met stap 2.
2 Druk op de

-toets totdat deze
twee keer knippert en daarna blijft
branden.

3 • Zoek de code voor uw merk op in

de lijst met merken (‘Shortlist with
brands’) in deze verkorte handleiding.
• Noteer de viercijferige code voor
uw merk.
• Voer de code in met behulp van de
numerieke toetsen.

30 sec.

4 Houd de

-toets ingedrukt en laat
deze onmiddelijk los wanneer het
apparaat (bijv. de TV) uitschakelt
(stand-by).
Dit kan tot 30 seconden duren.

Lijst met merken
Merk ............Viercijferige Merk.............Viercijferige
code
code
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

5 Schakel uw apparaat (bijv. de TV) in en

controleer of de toetsen die u voor
de bediening van het apparaat nodig
hebt, werken.
Als de TV op alle opdrachten
reageert, is de SRP 3004 klaar voor
gebruik.
Als een toets niet (goed) werkt,
houdt u de toets ingedrukt en laat u
deze onmiddelijk los zodra het apparaat reageert.

Voor merken die niet in deze lijst staan, raadpleegt u de codelijst achter
in de gebruiksaanwijzing.
Belangrijk!
• Begin opnieuw als u een fout maakt. Als u problemen ondervindt of
vragen hebt, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing. Deze wordt bijgeleverd
om u te helpen bij het instellen en gebruiken van de afstandsbediening.
• Selecteer eerst een apparaat door op de corresponderende apparaatselectietoets (
,
,
of
) te drukken voordat u het apparaat
bedient.

Opmerking:
Als de TV niet op de juiste manier reageert, herhaalt u stap 4 totdat het
resultaat goed is.
(Houd de

toets ingedrukt. Laat de toets onmiddelijk los zodra de TV uitschakelt).

6 Druk tweemaal op de toets

om
de installatiemodus af te sluiten en uw
instellingen op te slaan.
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