RO Ghid de utilizare rapidă
1

Porniţi dispozitivul (de ex.
ex. televizorul).

2

Apăsaţi continuu tasta de selecţie a
dispozitivului (de ex.
) timp de 5
secunde până se aprinde LED-ul
roşu pentru configurare.

3

Căutaţi codul din 4 cifre pentru marca
dvs. în ‘Lista scurtă a mărcilor’ din acest
Ghid de iniţiere rapidă.

Marc......... Cod de 4 cifre Marc.......... Cod de 4 cifre

5 sec.
5 SEC.

Introduceţi codul utilizând tastele
pentru cifre.

5-60 SEC.

4

 păsaţi şi menţineţi butonul
A
.
Eliberaţi-l imediat ce dispozitivul se
opreşte.
• În mod normal, această etapă
durează între 5 şi 60 de
secunde.

5

Porniţi dispozitivul.
Încercaţi butoanele de care aveţi nevoie
pentru operarea acesteia.

Lista scurtă a mărcilor

5-60 sec.

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

 acă un buton nu funcţionează aşa cum
D
ar trebui, ţineţi apăsat butonul respectiv.
Eliberaţi-l imediat ce începe să funcţioneze.

6

Apăsaţi butonul de selectare a
dispozitivului de două ori pentru a
termina configurarea.

2x

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

 păsaţi butonul de selectare a dispozitivului adecvat pentru a selecta
A
dispozitivul pe care doriţi să-l operaţi:
,
,
sau
.
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Important
Dacă aţi făcut o greşeală:
• Apăsaţi butonul de selectare a dispozitivului de două ori pentru a ieşi
din configurare. Lumina roşie de configurare se stinge.
• Începeţi din nou.
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