
PT       Guia de Iniciação Rápida

30 sec.

Ligue o dispositivo (por exemplo, um
TV). 
Verifique se responde a todas as
teclas.
Se tal não acontecer, avance para o
passo 2.

Prima a tecla até que pisque duas
vezes e se mantenha acesa.

• Verifique o código da sua marca na
‘Lista de marcas’ (‘Shortlist with
brands’) neste Guia de Inição Rápida.

      • Tome nota do código da marca.
   • Introduza-o, utilizando as teclas

numéricas.

Prima e mantenha a tecla e
solte imediatamente quando o
dispositivo (po exemplo, TV) se 
desligar (standby).
Este processo poderá demorar um
máximo de 30 segundos.  

Ligue o seu dispositivo (por exemplo,
TV) e verifique se as teclas de que
precisa para que o dispositivo 
funcione.

   Se o aparelho responder adequada-
mente aos comandos das teclas, o
SRP 3004 está pronto a utilizar.

   Se uma tecla não funcionar
(correctamente), mantenha-a sob
pressão e liberte-a imediatamente
quando o dispositivo reagir. Repita
este passo para todas as teclas que
não funcionem.
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Nota:
Se o televisor não reagir conforme necessário, repita o passo até
obter bons resultados.
(Mantenha a tecla sob pressão. Liberte assim que o televisor se desligar).
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 Prima a tecla duas vezes para sair
do modo de configuração e guarde as
suas definições. 
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Lista de marcas

Marca ............Código de
4 dígitos

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

Marca.............Código de
4 dígitos

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

No caso de marcas não incluídas nesta lista, consulte a lista de códigos
na parte de trás do manual de utilização.

Importante!
•    Recomece do início, se cometer um erro. Em caso de problemas ou 
dúvidas, consulte o manual do utilizador. É fornecido para o ajudar a
configurar e utilizar o telecomando.

•    Antes de controlar um dispositivo, seleccione-o premindo a tecla de 
selecção correspondente: , , ou .
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