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Ghid de utilizare rapidă

Lista scurtă a mărcilor

1 Porniţi dispozitivul dvs.

(de ex. televizor).
Verificaţi dacă televizorul răspunde la
toate comenzile tastelor.
Dacă televizorul nu răspunde,
continuaţi cu pasul 2.
2 Apăsaţi tasta

până când luminează
intermitent de două ori şi apoi
rămâne aprinsă.

3 • Căutaţi codul pentru marca dvs. în

‘Lista scurtă a mărcilor’ (‘Shortlist
with brands’) din acest Ghid de
iniţiere rapidă.
• Notaţi codul din 4 cifre al mărcii
dvs.
• Introduceţi codul, folosind tastele
numerice.

30 sec.

4 Apăsaţi continuu tasta

şi
eliberaţi-o imediat când dispozitivul
(de ex. televizor) se opreşte
(standby).

Marc ..........Cod de 4 cifre Marc...........Cod de 4 cifre
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 Porniţi dispozitivul (de ex. televizor) şi

verificaţi dacă tastele de care aveţi nevoie pentru folosirea dispozitivului
funcţionează.
Dacă televizorul răspunde la toate comenzile tastelor, SRP 3004 este gata
de utilizare.
Dacă o tastă nu funcţionează (corect),
apăsaţi-o continuu şi eliberaţi-o
imediat când dispozitivul răspunde.
Repetaţi procesul pentru fiecare tastă
care nu funcţionează.

Remarcă:
Dacă televizorul nu reacţionează cum trebuie, repetaţi pasul 4
când obţineţi un rezultat bun.
(Apăsaţi continuu tasta

Important!
• Dacă faceţi o greşeală, reîncepeţi de la primul pas. Dacă întâmpinaţi probleme sau aveţi întrebări, consultaţi manualul de utilizare. Acesta este conceput pentru a vă ajuta să configuraţi şi să utilizaţi telecomanda.
• Înainte de a opera un dispozitiv, selectaţi mai întâi dispozitivul apăsând
pe tasta corespunzătoare pentru selectarea dispozitivului: , ,
sau .

până

. Eliberaţi tasta imediat ce televizorul se opreşte).

6 Apăsaţi tasta

Pentru mărcile care nu sunt menţionate în această listă scurtă, consultaţi
lista de coduri de la sfârşitul manualului de utilizare.

de două ori pentru
e configurare şi a salva setările.
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