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1 Τηλεχειριστή-
ριο γενικής 
χρήσης

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς 
ήλθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε 
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει 
η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη 
διεύθυνση www.philips.com/welcome

Εισαγωγή
Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή με το 
τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης.

Επισκόπηση του 
τηλεχειριστηρίου γενικής 
χρήσης

 
a INPUT: επιλογή διαθέσιμων πηγών 

εισόδου (κεραία, καλώδιο κ.λπ.)
 : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. 

 : ενδεικτική λυχνία LED

b Ψηφιακά κουμπιά
I/II: επιλογή καναλιού ήχου
-/--: επιλογή μονοψήφιων ή διψήφιων 
αριθμών καναλιού

c  /  /  /  : κύλιση του μενού προς τα 
πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά.
OK: επιβεβαίωση της επιλογής σας
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d BACK: μετάβαση στο προηγούμενο 
επίπεδο μενού.

 : σίγαση
CH+/-: μετάβαση στο επόμενο/
προηγούμενο κανάλι
VOL  /  : προσαρμογή της 
έντασης ήχου.

 : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
του μενού

e  /  /  /  : απενεργοποίηση/
συνδυασμός/ενεργοποίηση της 
λειτουργίας teletext 
Κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/μπλε: κουμπιά 
διαφόρων λειτουργιών
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2 Προετοιμασία

Τοποθέτηση μπαταριών 
(δεν περιλαμβάνονται)

  
Προειδοποίηση

 • Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας στη θήκη 
της, ελέγξτε την πολικότητα. Η τοποθέτηση της 
μπαταρίας με λανθασμένη πολικότητα ενδέχεται να 
προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.

Προσοχή

 • Κίνδυνος έκρηξης! Να διατηρείτε τις μπαταρίες 
μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην 
απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

 • Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην 
συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες 
μπαταριών.

Σημείωση

 • Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, όλες οι 
ρυθμίσεις χρήστη θα διατηρούνται στη μνήμη του 
τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης για 5 λεπτά.

Ρύθμιση του 
τηλεχειριστηρίου γενικής 
χρήσης
Για να χειριστείτε τις συσκευές σας, πρέπει 
πρώτα να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο 
γενικής χρήσης.

Μη αυτόματη δήλωση

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

  
2 Πατήστε ταυτόχρονα το "1" και το "6" 

για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η 
μπλε λυχνία LED.

  
3 Αναζητήστε τον 5ψήφιο κωδικό της 

μάρκας της συσκευής σας στη λίστα με 
τους κωδικούς. Οι κωδικοί εμφανίζονται 
με βάση τον τύπο και την μάρκα της 
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συσκευής. Ο πιο δημοφιλής κωδικός 
εμφανίζεται πρώτος.

 
4 Εισαγάγετε τον πρώτο 5ψήφιο κωδικό 

χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά κουμπιά.

  
5 Αν η λυχνία είναι απενεργοποιημένη, 

αυτό σημαίνει ότι ο έγκυρος κωδικός 
αποθηκεύεται. Διαφορετικά, η λυχνία θα 
αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια 
θα παραμείνει ενεργοποιημένη για να 
εισαγάγετε ξανά τον κωδικό.

  
6 Χειριστείτε τη συσκευή με το 

τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης. Αν η 
συσκευή σας ανταποκρίνεται κανονικά, 

αυτό σημαίνει ότι έχετε πληκτρολογήσει 
τον σωστό κωδικό. Διαφορετικά, 
επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 
2 και μετά, και εισαγάγετε τον δεύτερο 
κωδικό της λίστας.

Σημείωση

 • Μερικές φορές είναι πιθανό η συσκευή σας να 
ανταποκρίνεται μόνο σε μερικά κουμπιά. Σε αυτήν 
την περίπτωση, ρυθμίστε τη συσκευή με τον επόμενο 
κωδικό της λίστας κωδικών και δοκιμάστε ξανά να 
θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας.

Αυτόματη καταχώριση

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

  
2 Πατήστε ταυτόχρονα το "1" και το "6" 

για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η 
μπλε λυχνία LED.
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3 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο γενικής 
χρήσης προς τη συσκευή σας. Στη 
συνέχεια πατήστε και αφήστε το κουμπί 

 για να ξεκινήσει η αναζήτηση του 
κωδικού της μάρκας της συσκευής σας. 
Όσο το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης 
πραγματοποιεί αναζήτηση, αποστέλλεται 
ένα διαφορετικό σήμα υπέρυθρων κάθε 
2 δευτερόλεπτα, το οποίο υποδεικνύεται 
από μια μπλε λυχνία που αναβοσβήνει.

  
4 Όταν η συσκευή είναι 

απενεργοποιημένη, πατήστε αμέσως 
και αφήστε το κουμπί OK για να 
αποθηκεύσετε τον κωδικό. Η μπλε 
ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει.

  
5 Χειριστείτε τη συσκευή με το 

τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης. Αν η 
συσκευή σας ανταποκρίνεται κανονικά, 
αυτό σημαίνει ότι έχετε αποθηκεύσει τον 
σωστό κωδικό.

max. 20
minutes

Σημείωση

 • Η διαδικασία αυτόματης καταχώρησης μπορεί να 
αντιστραφεί, αν πατήσετε και αφήσετε το κουμπί 

 μία ακόμα φορά κατά τη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη σε 
περίπτωση που δεν πατήσετε το κουμπί OK εντός 
2 δευτερολέπτων. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει 
ενεργοποιηθεί ξανά.

 • Μερικές φορές είναι πιθανό η συσκευή σας να 
ανταποκρίνεται μόνο σε μερικά κουμπιά. Σε αυτήν 
την περίπτωση, ρυθμίστε τη συσκευή με τον επόμενο 
κωδικό της λίστας κωδικών και δοκιμάστε ξανά να 
θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας.
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3 Σημείωση

Απόρριψη παλιών 
προϊόντων και μπαταριών

  
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα 
υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

 
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν 
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2012/19/ΕΚ.

  
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν 
περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες 
δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα 
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα 
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. 
Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς 
και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις 
μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά 
απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών 
προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην 
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης
Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, 
ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση 
μπαταριών".

  
Όταν κάποιο προϊόν φέρει αυτό το 
λογότυπο, αυτό σημαίνει ότι έχει κατατεθεί 
οικονομική συνεισφορά στο αρμόδιο εθνικό 
σύστημα ανακύκλωσης και ανάκτησης.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει 
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι 
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός 
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες 
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από 
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, 
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά 
που μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν 
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη 
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς 
σχετικά με την απόρριψη υλικών 
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού 
εξοπλισμού.
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4 Επισκευή και 
υποστήριξη

Συχνές ερωτήσεις
Το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης δεν 
λειτουργεί καθόλου.
 • Ελέγξτε αν έχετε ρυθμίσει σωστά τη 

συσκευή με τον σωστό κωδικό.
 • Ελέγξτε αν έχετε πιέσει το αντίστοιχο 

πλήκτρο συσκευής για τη συσκευή σας.
 • Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν 

τοποθετηθεί σωστά. Αν η ισχύς της 
μπαταρίας είναι χαμηλή, αντικαταστήστε 
τις μπαταρίες. 

 • Ελέγξτε αν η συσκευή σας είναι 
ενεργοποιημένη.

 
Αν ανιχνευτούν πολλοί κωδικοί συσκευής με 
βάση την εμπορική ονομασία της συσκευής 
μου, πώς μπορώ να επιλέξω τον σωστό 
κωδικό συσκευής;
Για να αναζητήσετε τον σωστό κωδικό 
συσκευής, ελέγξτε τους κωδικούς έναν προς 
έναν. Οι κωδικοί είναι ταξινομημένοι κατά 
δημοτικότητα και οι πιο δημοφιλείς κωδικοί 
εμφανίζονται πρώτοι.
 
Η συσκευή μου ανταποκρίνεται μόνο σε 
ορισμένες εντολές.
Έχετε ορίσει έναν κωδικό με το οποίο μόνο 
ορισμένες εντολές λειτουργούν σωστά 
αλλά κάποιες άλλες όχι. Δοκιμάστε άλλους 
κωδικούς μέχρι να λειτουργήσουν σωστά τα 
περισσότερα πλήκτρα.

Χρειάζεστε βοήθεια;
Σας συνιστούμε πρώτα να διαβάσετε 
προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Σας 

βοηθά να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε 
το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης. 
Αν, ωστόσο, χρειάζεστε πρόσθετες 
πληροφορίες ή έχετε επιπλέον ερωτήσεις 
σχετικά με τη ρύθμιση, τη χρήση, την 
εγγύηση κ.λπ. του SRP3011, μπορείτε πάντα 
να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
Όταν τηλεφωνείτε στη γραμμή βοήθειας, 
φροντίστε να έχετε εύκαιρο το SRP3011, 
ώστε το προσωπικό μας να σας βοηθήσει 
να διαπιστώσετε αν το SRP3011 λειτουργεί 
κανονικά. 
Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο 
πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου 
χρήσης.
 
Για διαδικτυακή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη 
διεύθυνση www.philips.com/support
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