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1 Univerzalni 
daljinski 
upravljalnik

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri 
Philips! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, 
ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.
philips.com/welcome

Uvod
Z univerzalnim daljinskim upravljalnikom lahko 
upravljate do 3 različnih naprav.

Pregled univerzalnega 
daljinskega upravljalnika

 
a INPUT: izbira razpoložljivih vhodnih virov 

(antena, kabel itd.).
 : vklop ali izklop.

 : indikator LED

b Gumbi za izbiro naprave

c  : podnapisi
INFO: prikaz informacij o kanalu na 
zaslonu.
GUIDE: prikaz programskega vodnika.

 : format zaslona
 : predvajanje
 : hitro previjanje naprej
 : hitro previjanje nazaj 

 : premor

a

b

c

d

e

f

g
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 : ustavi
 : snemanje

d MENU: vklop ali izklop menija.
BACK: nazaj na prejšnji meni.

 /  /  /  : pomikanje navzgor/navzdol/
levo/desno po meniju.
OK: potrditev izbire.

e  : izklop zvoka
LAST: nazaj na prejšnji izbrani kanal.
CH+/CH-: naslednji/prejšnji kanal.
VOL: prilagoditev glasnosti. 

f  /  /  /  : izklop teleteksta/
kombinacija teleteksta/vklop teleteksta/
zadržanje teleteksta

g Številski gumbi
I/II: izbira zvočnega kanala.
-/--: izbira med enomestnimi in 
dvomestnimi številkami kanalov.

Podprte naprave
Ime 
naprave

Opis

TV TV, DTV
BD Predvajalnik/snemalnik DVD, 

predvajalnik Blu-ray
STB Kabelski sprejemnik, satelitski 

sprejemnik, IPTV, DVR, snemalnik 
HDTV in TiVo
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2	 Začetek	
uporabe

Vstavljanje baterij (niso 
priložene)

  
Opozorilo

 • Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite 
njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje 
izdelek.

Pozor

 • Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini, 
soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.

 • Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne 
mešajte baterij različnih znamk ali vrst.

Opomba

 • Ko zamenjate baterije, bodo vse uporabniške nastavitve 
v pomnilniku univerzalnega daljinskega upravljalnika 
ohranjene 5 minut.

Nastavitev univerzalnega 
daljinskega upravljalnika
Pred uporabo naprav morate nastaviti 
univerzalni daljinski upravljalnik.

Ročna	registracija

1 Vklopite napravo.

  
2 Za 5 sekund pridržite gumb za izbiro 

naprave (npr. televizorja), da zasveti modri 
indikator LED.

 
3 Na seznamu kod poiščite 5-mestno 

kodo za vašo blagovno znamko. Kode so 
razvrščene po vrstah naprav in imenih 
blagovnih znamk. Najprej je navedena 
najbolj priljubljena koda.
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4 S številskimi gumbi vnesite 5-mestno kodo.

 
5 Če indikator ne sveti, je veljavna koda 

shranjena. Sicer indikator enkrat utripne, 
nato pa začne svetiti za ponoven vnos 
kode.

 
6 Napravo upravljate z univerzalnim 

daljinskim upravljalnikom. Če se naprava 
pravilno odziva, ste vnesli pravo kodo. 
Sicer ponovite postopek od 2. koraka in 
uporabite drugo kodo na seznamu.

 
Opomba

 • Včasih se naprava odziva samo na določene gumbe. V 
tem primeru jo nastavite z naslednjo kodo na seznamu 
kod in jo ponovno začnite upravljati.

 • Vsak gumb naprave lahko uporabljate za nastavitev 
katerekoli naprave. Televizor na primer lahko nastavite z 
gumbom naprave BD.

Samodejna registracija

1 Vklopite napravo.

  
2 Za 5 sekund pridržite gumb za izbiro 

naprave (npr. televizorja), da zasveti modri 
indikator LED.
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3 Univerzalni daljinski upravljalnik usmerite 

proti napravi. Nato pritisnite in sprostite 
, da začnete z iskanjem kode za vašo 

blagovno znamko. Univerzalni daljinski 
upravljalnik med iskanjem vsaki 2 sekundi 
pošlje drug infrardeči signal, ki ga označuje 
modro utripanje indikatorja.

 
4 Ko je naprava izklopljena, takoj pritisnite 

in sprostite OK, da shranite kodo. Modri 
indikator LED se izklopi.

  max. 20
minutes

5 Napravo upravljate z univerzalnim 
daljinskim upravljalnikom. Če se naprava 
pravilno odziva, ste shranili pravo kodo.

Opomba

 • Samodejno registracijo lahko razveljavite tako, da 
med postopkom samodejnega registracije ponovno 
pritisnete in sprostite . To je uporabno, če v 2 
sekundah niste uspeli pritisniti OK. Zagotovite, da je 
naprava ponovno vklopljena.

 • Ostale naprave nastavite po istem postopku.
 • Včasih se naprava odziva samo na določene gumbe. V 

tem primeru jo nastavite z naslednjo kodo na seznamu 
kod in jo ponovno začnite upravljati.
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3 Obvestilo

Odstranjevanje starega 
izdelka in baterije

  
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih 
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče 
reciklirati in uporabiti znova.

 
Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja 
evropska direktiva 2012/19/EU.

  
Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, 
za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU, 
ki določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z 
običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Poizvedite, kako je na vašem območju 
organizirano ločeno zbiranje odpadnih 
električnih in elektronskih izdelkov in baterij. 
Upoštevajte lokalne predpise ter izdelka in 
baterij ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi 
odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov 
in baterij pomaga preprečevati morebitne 
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo
Navodila za odstranjevanje baterij za enkratno 
uporabo si oglejte v razdelku "Vstavljanje 
baterij".

  
Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je 
bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev 
in reciklažo namenjen finančni prispevek.

Okoljske informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili 
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti 
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska 
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, 
zaščitna penasta folija.)
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče 
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi 
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne 
predpise o odlaganju embalažnega materiala, 
izpraznjenih baterij in stare opreme.
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4 Servis in 
podpora

Pogosta vprašanja
Univerzalni daljinski upravljalnik ne deluje.
 • Preverite, ali ste napravo nastavili pravilno 

in s pravo kodo.
 • Preverite, ali ste pritisnili ustrezno tipko za 

napravo.
 • Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene. 

Če so baterije šibke, jih zamenjajte. 
 • Preverite, ali je naprava vklopljena.
Če	je	za	blagovno	znamko	moje	naprave	
navedenih	več	kod,	kako	lahko	izberem	pravo	
kodo?
Pravo kodo naprave poiščite tako, da preizkusite 
posamezne kode. Kode so razvrščene po 
priljubljenosti in najprej je navedena najbolj 
priljubljena.
Naprava se odziva samo na nekatere ukaze.
Nastavili ste kodo, pri kateri pravilno delujejo 
samo nekateri ukazi. Poskušajte z drugimi 
kodami, dokler večina tipk ne deluje pravilno.

Potrebujete	pomoč?
Priporočamo vam, da najprej natančno 
preberete ta uporabniški priročnik. Pomaga 
vam pri nastavitvi in uporabi univerzalnega 
daljinskega upravljalnika. 
Če potrebujete dodatne informacije oziroma 
če imate dodatna vprašanja glede nastavitve, 
uporabe, garancije itd. za SRP3013, se lahko 
vedno obrnete na nas. 
Ko kličete linijo za pomoč, imejte SRP3013 pri 
roki, da lahko s pomočjo operaterja ugotovite, 
ali SRP3013 deluje pravilno. 
Podatke za stik najdete na koncu tega 
uporabniškega priročnika.

Spletna podpora vam je na voljo na 
www.philips.com/support
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