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Короткий посібник
1 Увімкніть пристрій (наприклад,

телевізор).
Перевірте, чи телевізор реагує на
команди усіх клавіш.
Якщо телевізор не реагує, перейдіть
до кроку 2.
2 Натискайте клавішу

, доки вона
не блимне два рази і буде
продовжувати світитися.

3 • Знайдіть код для марки свого

пристрою у ‘Короткому списку
марок’ (‘Shortlist with brands’), що
в цьому короткому посібнику.
• Випишіть 4-значний цифровий
код для своєї марки.
• За допомогою цифровий клавіш
введіть код.

30 sec.

4 Натисніть та утримуйте клавішу

Короткому списку марок
Марка ...4-цифровий код Марка ....4-цифровий код

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

, а коли пристрій (наприклад,
телевізор) вимкнеться (перейде в
режим очікування), одразу ж
відпустіть її.
Це може зайняти до 30 секунд.
5 Увімкніть пристрій (наприклад,

телевізор) і перевірте, чи клавіші, які
потрібні для керування пристроєм,
працюють.
Якщо телевізор реагує на команди
усіх клавіш, пульт SRP 3004 готовий до
використання.
Якщо котрась із клавіш не працює
(належним чином), тримайте її
натисненою та відпустіть одразу, коли
пристрій зреагує. Повторіть цю
процедуру для кожної клавіші, яка не
працює.

Марки, назви яких не згадано у поданому списку, можна знайти у
списку з кодами в кінці посібника користувача.
Важлива інформація!
• Допустившись помилки, слід розпочати усе з початку. Якщо
виникають проблеми чи запитання, див. посібник користувача. Він
надається для того, щоб допомогти Вам налаштувати та
користуватися пультом дистанційного керування.
• Перед тим як керувати пристроєм, потрібно спочатку вибрати його
за допомогою відповідної клавіші вибору: , ,
чи .

Коментар:
Якщо телевізор не реагує належним чином, повторіть крок 4 , доки
проблему не буде вирішено.
(Натисніть та утримуйте клавішу
відпустіть її).

. Як тільки телевізор вимкнеться, одразу ж

6 Щоб вийти з режиму налаштування і

зберегти параметри, натисніть клавішу
двічі.
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