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1. TEIE SRP5004
Õnnitleme teid Philipsi SRP5004 universaalse
kaugjuhtimispuldi soetamise puhul. Kui olete
kaugjuhtimispuldi korralikult paigaldanud, saate selle abil
juhtida kuni 4 erinevat seadet.
Kaugjuhtimispuldi patenteeritud Simple Setup tehnoloogia
võimaldab Teil selle kergelt seadistada SRP5004 televiisori,
DVD mängija/salvestaja, videomaki ja kõikide tuntud set-top
karpide nagu Sky, British Telekom, Orange, Freebox, TNT,
Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutxchland,
Belgacom TV, Telenet, Viasat ning paljude muude jaoks.
Lihtsalt järgige peatükis 2.3 toodud instruktsioone, et
seadistada kaugjuhtimispult oma seadmete jaoks.
Philipsi pakkumistest täielikult osa saamiseks registreerige
oma toode aadressil www.philips.com/welcome.
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2.1 Patareide sisestamine
Sisestage kaks AAA tüüpi patareid patareipessa
(jälgides + ja - märgiseid), nagu näidatud joonisel.

H

Märkus
Patareide vahetamisel jäävad kõik kasutaja poolt
tehtud seadistused piiramatuks ajaks alles.

H

2.2 Universaalse kaugjuhtimispuldi testimine
Soovitame eelnevalt testida, kas Teie poolt valitud
seade(med) reageerib(vad) SRP5004 kaugjuhtimispuldile
(vaadake peatükki 2.3).
Allpool kirjeldatud näide (televiisor) aitab Teil
kaugjuhtimispulti testida. Kirjeldatud tegevusi võite korrata
ka teiste seadmete (set-top karp, DVD mängija/salvestaja ja
videomakk) puhul.

Televiisori näide:
1. Lülitage televiisor sisse (käsitsi või originaalse
kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage see esimesele
kanalile.
2. Vajutage klahvile
H

H

, et valida televiisorireþiim.

Klahv süttib.

Kui tuli ei sütti, siis kontrollige, et patareid oleks õigesti
paigaldatud (lugege lähemalt peatükist 2.1).

3. Veenduge, et kõik televiisoriga opereerimiseks vajalikud
klahvid töötaksid. Klahvide ja nende funktsioonide kohta
lugege lähemalt peatükist 3.1.
H

H

4

Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi
klahvivajutustele ootuspäraselt, on SRP5004
kasutamiseks valmis.

Kui televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldi
klahvivajutustele üldse või reageerib vaid osadele
vajutustele, järgige peatükis 2.3 toodud juhiseid.
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2.3 Kaugjuhtimispuldi seadistamine
See on vajalik ainult juhul, kui Teie poolt valitud seade ei vasta
SRP5004 klahvivajutustele. See võib nii juhtuda, kui SRP5004
ei tuvasta Teie seadme tootjat ja/või tootemudelit.
Allpool kirjeldatud näide (televiisor) aitab Teil kaugjuhtimispulti
seadistada. Kirjeldatud tegevusi võite korrata ka teiste seadmete
(set-top karp, DVD mängija/salvestaja ja videomakk) puhul,
mida soovite SRP5004 abil juhtida.
Kaugjuhtimispuldi saab seadistada opereerima kuni nelja seadet
järgmisest seadmetest:
Seadme nimi

Kirjeldus

TV

Traditsiooniline TV, lameda ekraaniga
TV ja projektsiooni TV, TV / VCR, TV /
VCR / DVD ja TV / DVD combo

Set-Top karp

Kaabelkarp, satelliitvastuvõtja, Digital
Video Broadcasting Terrestrial seade
(DVB-T), IPTV, Free To Air TV, High
Definition Television dekooder (HDTV)

DVD

DVD mängija / salvestaja (DVDR), DVD
/ kõvaketta kombinatsioon (DVDRHDD), Blu-Ray mängija, High Definition
DVD mängija (HD-DVD), TV / DVD, TV /
VCR / DVD ja VCR / DVD combo

VCR

Videomängija / salvestaja, TV / VCR, TV
/ VCR / DVD ja VCR / DVD combo

Televiisori näide:
1. Lülitage televiisor sisse (käsitsi või originaalse
kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage see esimesele kanalile.
klahv vajutatuna umbes 5
2. Vajutage ja hoidke
sekundit, kuni punane Setup LED hakkab põlema.
Kaugjuhtimispult on nüüd seadistusreþiimis.
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3. Kontrollige oma televiisori tootjafirma selle
kasutusjuhendi lõpus toodud kooditabelist. Iga brändi
jaoks on toodud neljakohaline kood.

Seejärel sisestage punktis 3 leitud kood numbriklahvide
abil (näiteks Philips, 2 1 9 5).
H

Koodide nimistu VCR brändide jaoks

Kui punane Setup LED lülitub välja, ei ole
sisestatud kood õige ning vale kood on sisestatud.
Alustage uuesti punktist 2.

4. Suunake kaugjuhtimispult televiisorile. Vajutage ja
hoidke vajutatuna B klahvi ja koheselt vabastage see,
kui televiisor lülitub välja (puhkereþiimi).
H

See samm võtab tavaliselt 5 kuni 60 sekundit.
Erandjuhul võib see samm aega võtta kuni 15
minutit.

5. Lülitage televiisor taaskord sisse. Suunake
kaugjuhtimispult SRP5004 televiisori suunas ja
proovige, kas see vastab klahvivajutustele õigesti.
Proovige näiteks, kas -CH+ ja numbriklahvid töötavad
korralikult.
H

Kui mõni klahv ei funktsioneeri ootuspäraselt, siis
vajutage ja hoidke seda vajutatuna ning koheselt
vabastage, kui klahv töötab. Lisainformatsiooniks
vaadake peatükki 2.3.2.

klahvile, et seadistusreþiimist
6. Vajutage kaks korda
väljuda ning seadistused salvestada.
H

Kui 5 või enama minuti jooksul ei vajutata ühelegi
klahvile, väljub kaugjuhtimispult automaatselt
seadistusreþiimist, salvestades Teie seadistused.

Märkus
H

6

Kui soovite seadistamist teist korda teha, siis saate
seda igal ajal algusest uuesti alustada.
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Kui seade ei vasta üldse või ei vasta osadele
klahvivajutustele või Te ei suuda leida koodi oma
brändi jaoks, siis sisestage '9, 9, 9, 9' punktis 3 ning
jätkake punktiga 4. Kaugjuhtimispult otsib nüüd kogu
andmebaasi läbi, et leida kood, mis töötaks Teie
televiisoriga. Kogu andmebaasi läbiotsimine võib
võtta kuni 15 minutit.

H

2.3.1 Kaugjuhtimispuldi seadistamine teiste
seadmete jaoks (set-top karp, DVD
mängija/salvestaja ja videomakk).
1. Tehke kindlaks, et seade on sisse lülitatud, täielikult
opereeritav ning võimeline vastama kaugjuhtimispuldi
signaalidele. Näiteks sisestage videokassett videomakki
(VCR) või plaat DVD mängijasse/salvestajasse.
2. Seejärel järgige punkte 2 kuni 6 peatükis
'Kaugjuhtimispuldi seadistamine'. Veenduge, et
kasutate õiget seadme valimise klahvi:
,
või

.

2.3.2 Klahvi parandamine
Kui kaugjuhtimispult on õigesti seadistatud, peaks see
olema võimaline juhtima kõiki Teie seadmeid. Siiski võib
juhtuda, et esmakordselt kasutamisel mõni klahv ei tööta
päris ootuspäraselt.
Sellisel juhul saate kaugjuhtimispuldi alternatiive otsima
panna.

Märkus
H

Klahvide parandamine ei ole võimalik, kui kood leiti
andmebaasi otsingul (koodiga '9, 9, 9, 9').

Esialgse seadistamise ajal
1. Tehke kindlaks, et vastuvõttev seade on võimeline
vastama. Näiteks, kui üritate parandada oma DVD
mängija taasesitamise klahvi, siis veenduge, et DVD on
mängijasse sisestatud, kuna vastasel juhul
taasesitamise klahv ei funktsioneeri.
2. Vajutage klahvile, mis ei funktsioneeri. Hoidke seda
allavajutatuna ja koheselt vabastage, kui seade vastab.
Korrake seda funktsiooni kõikide klahvide puhul, mis ei
funktsioneeri.
H
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Kui klahv endiselt ei funktsioneeri, siis proovige seda
hoida allavajutatuna kauem aega.
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Pärast esialgset seadistamist
1. Tehke kindlaks, et vastuvõttev seade on võimaline
vastama. Näiteks, kui üritate parandada oma DVD
mängija taasesitamise klahvi, siis veenduge, et DVD on
mängijasse sisestatud, kuna vastasel juhul
taasesitamise klahv ei funktsioneeri.
2. Valige seade, millega soovite opereerida (näiteks DVD
mängija). Vajutage klahvile
, et valida DVD.

3. Hoidke klahve 1 ja 4 koos allavajutatuna 5 sekundit.
H

Punane Setup LED süttib. Kaugjuhtimispult on
nüüd seadistusreþiimis.

4. Vajutage klahvile, mis ei funktsioneeri, hoidke seda
allavajutatuna ning koheselt vabastage, kui seade
vastab.
H

Kui klahv endiselt ei funktsioneeri, siis proovige seda
hoida allavajutatuna kauem aega.

5. Vajutage kaks korda
klahvile, et seadistusreþiimist
väljuda ning seadistused salvestada.
H

8

Kui 5 või enama minuti jooksul ei vajutata ühelegi
klahvile, väljub kaugjuhtimispult automaatselt
seadistusreþiimist, salvestades Teie seadistused.
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3. UNIVERSAALSE KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE
3.1 Klahvid ja funktsioonid
Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on
toodud leheküljel 2. Proovige klahve, mida vajate oma
seadmetega opereerimiseks.

Märkused
H

H

Koodide nimistu DVD brändide jaoks

1

2
3

Klahvid, millel on samad funktsioonid nagu Teie
originaalsel kaugjuhtimispuldil, võivad SRP5004
peal olla teise nimetusega (nt Info / Display).
Ainult neid funktsioone saab kasutada, mis on
olemas ka originaalsel kaugjuhtimispuldil.
.................................Setup LED. Süttib punaseks, kui
kaugjuhtimispult on
seadistusreþiimis.
.............................lülitab taustavalguse sisse / välja.
.............seadmete valimise klahvid:
valib seadme, millega
opereerida.
süttib, kui saadetakse
kaugjuhtimispuldilt käsk.
H

H

4

GUIDE..........................elektrooniline saatekava.
MENU/HOME ...............menüü sisse / välja.
INFO ............................kanali kohta käiv informatsioon
ekraanil.
EXIT .............................väljub / kustutab ekraanimenüü.
\ [ q Q ..................liigutab kursorit menüüs ülesse,
alla, vasakule ja paremale.
OK ...............................kinnitab valiku.
Värvilised klahvid .......teletekst / sisutundlikud klahvid.
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5
+VOL- ..........................kohandab televiisori heli.
...............................vaigistab televiisori heli.
................................eelmisena vaadatud kanal /
viimane.
+CH- ............................eelmine / järgmine kanal.
6

[P\P........................eelmine ([P) / järgmine (\P)
lehekülg / lugu erinevates
reþiimides.
C / M........................teletekst sisse (C) / välja (M).
O...............................tagasi kerimine.
Q.................................taasesitamine.
R...............................edasi kerimine
P ................................lõpetamine.
H ................................salvestamine.
` .................................katkestamine.
7

* TXT / N ...................

H

H

Live TV/Subtitle ..........

H

H

L1/HDD........................

H

H

L2/Disc menu·.............

H

H

AV· ...............................

10

H

laiekraan.
STB: tekst.
subtiitrid.
Live TV.
salvestab õpitud
klahvifunktsioonid.
avab kõvaketta menüü.
salvestab õpitud
klahvifunktsioonid.
avab kõvaketta menüü.
lülitab Teie seadmete väliste
(Audio / Video) sisendite
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# HELP / -/-- ................

H

H

valib ühe- ja kahekohalisi
kanalinumbreid ja
kanalinumbreid, millel on rohkem
kui kaks või kolm kohta.
STB: abi.

8

................numbriklahvid kanali / loo
otsevalimiseks.

9

...............................lülitab valitud seadme sisse / välja.

Märkus
Mõnede televiisori brändide / tüüpide jaoks lülitab see
klahv televiisori vaid välja. Televiisori sisselülitamiseks
peate vajutama mõnda numbriklahvi (kanali otsevalimine).

H

3.2 Klahvifunktsioonide õppimine
Kui SRP5004 peal puuduvad mõned funktsioonid, mis on
olemas Teie originaalsel kaugjuhtimispuldil, siis saate lasta
SRP5004-l need õppida. Te saate salvestada need funktsioonid
kõikide vabade klahvide alla, välja arvatud seadmete valimise
klahvid (
) ning
klahv. Juba klahvi all olev
funktsioon kustutatakse.
SRP5004 on varustatud kahe spetsiaalse klahviga, et õppida
lisafunktsioone: ja . Nende klahvide all ei ole vaikimisi
mingisugust funktsiooni ning võimaldavad Teil lisada
klahvifunktsioone ilma SRP5004 funktsionaalsust hävitamata.
1. Tehke kindlaks, et Teil on originaalne kaugjuhtimispult
käepärast.
2. Valige soovitud seade (nt DVD). Vajutage klahvile
valida DVD.
H

, et

Klahv süttib.

3. Asetage mõlemad kaugjuhtimispuldid lamedale pinnale (nt
laud) ning suunake nende pead kokku umbes 5-10 cm
vahega.
4. Hoidke klahvi
ning klahvi, mida soovite SRP5004 peale
õppida, koos vajutatuna 5 sekundit, kuni punane Setup LED
SYMB süttib.
H
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Kaugjuhtimispult on nüüd õppimisreþiimis.
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5. Vajutage ja hoidke klahvi, mida soovite õppida,
originaalsel kaugjuhtimispuldil, kuni
seadme
valimise klahv vilgub lühidalt kaks korda ning Setup
LED kustub. See kinnitab, et õppimine oli edukas.
H

Kaugjuhtimispult on nüüd õppinud uue funktsiooni.

Märkus
Võib juhtuda, et klahvi õppimine ebaõnnestub
esimesel korral. Seadme valimise klahv vilgub siis
ühe korra pikalt ning seejärel nii seadme valimise
klahv kui Setup LED kustuvad. Sellisel juhul
proovige uuesti.

H

Kui Teil tekib probleeme klahvifunktsioonide
õppimisega, siis kontrollige patareisid nii SRP5004s kui ka originaalses kaugjuhtimispuldis. Asendage
need, kui vajalik.

H

Võib ka juhtuda, et kaugjuhtimispuldi õppimismälu
on täis (kokku saab õppida kuni 60 klahvi). Sellisel
juhul saate algseadistada üks või kaks klahvi nende
originaalsetele funktsioonidele, et mäluruumi
suurendada. Selleks vaadake peatükki 3.3.

H

3.3 Klahvi algseadistamine tema
originaalsele funktsioonile
Kui algseadistate klahvi tema originaalsele funktsioonile,
kustutatakse klahvi all olev õpitud funktsioon.
1. Kasutatava seadme reþiimis hoidke klahve 1 ja 6 koos
allavajutatuna 5 sekundit, kuni Setup LED süttib.
H

Kaugjuhtimispult on nüüd seadistusreþiimis.

2. Vajutage numbriklahve 9, 9 ja 6 antud järjekorras.
H

Pärast igat vajutust vilgub seadme valiku klahv ühe
korra.

3. Vajutage kaks korda klahvi, mida soovite algseadistada.
Näiteks R klahvi.
H

H

H

12

Pärast igat vajutust vilgub seadme valiku klahv ühe
korra.
Seadme valiku klahv vilgub veel ühe korra, et
kinnitada, et klahv on edukalt algseadistatud tema
originaalsele funktsioonile.
Klahv saab nüüd vajadusel õppida uue funktsiooni.
25
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4. TEENUS JA TUGI
4.1 Korduma kippuvad küsimused
Sellest peatükist leiate vastused sagedamini tekkivatele
küsimustele Teie universaalse kaugjuhtimispuldi kohta.

Seadistamine
Ma ei saa siseneda seadistusreþiimi.
Patareid on peaaegu tühjad või hakkab nende eluiga otsa
saama.
H

Asendage patareid. Selleks vaadake peatükki 2.1.

Kuidas ma seadistan kaugjuhtimispuldi komboseadmete
jaoks (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, jne)?
Mõned komboseadmed nõuavad, et seadistaksite kaks
erinevat allika valimise klahvi, et kontrollida komboseadme
mõlemat osa. Näiteks kui Teil on TV/DVD kombo, siis on
võimalik, et peate seadistama kaugjuhtimispuldi nii televiisori
kui ka DVD mängija jaoks, et oma TV/DVD komboga
opereerida.

Opereerimine
Kaugjuhtimispult ei käivitu.
Patareid on peaaegu tühjad või hakkab nende eluiga otsa
saama.
H

Asendage patareid. Selleks vaadake peatükki 2.1.

Seade, mida soovin opereerida, ei vasta üldse / ei vasta
kõikidele klahvivajutustele.
H

H

Veenduge, et vajutatavad klahvid on olemas seadme
originaalpuldil.
Proovige klahve parandada. Vaadake peatükki 2.3.2.

Kõik klahvifunktsioonid ei ole saadaval kaugjuhtimispuld
andmebaasis.
H

Proovige klahvifunktsioone õppida originaalselt
kaugjuhtimispuldilt. Vaadake peatükki 3.2.

Seadistamise ajal valiti vale kood.
H

24

Seadistage kaugjuhtimispult veelkord seadme jaoks. Enne
seadistusreþiimist lahkumist testige alati, kas Teie seade
vastab. Vaadake peatükki 2.2.
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Võib olla, et klahvid, mida proovite kasutada, on teistsuguse
nimega Teie originaalsel kaugjuhtimispuldil.
H

Proovige kõiki klahve, et leida need, mida vajate.

Teleteksti klahvid ei tööta.
H

H

H

Veenduge, et Teie televiisoril on teleteksti funktsioon.
Proovige teleteksti klahve parandada. Selleks vaadake
peatükki 2.3.2.
Kontrollige, kas kasutate õigeid klahve, et teletekstiga
opereerida. Televiisori jaoks on see
klahv; STB jaoks
klahv.

Patareid
Kas mu seadistused kustuvad, kui asendan oma
patareid?
Ei. Kõik kasutaja seadistsued salvestatakse
kaugjuhtimispuldi mälus.

4.2 Vajate abi?
Me soovitame Teil see kasutusjuhend enne hoolikalt läbi
lugeda. See aitab Teil oma kaugjuhtimispulti seadistada ja
kasutada.
Kui Teil siiski esineb mõni küsimus SRP5004 seadistamise,
kasutamise, lisavarustuse, garantii jm kohta, võite meiega
alati kontakteeruda.
Kui Te helistate meile, tehke kindlaks, et Teie SRP5004 on
käeulatuses, et operaatorid saaksid kindlaks teha, kas Teie
kaugjuhtimispult töötab korrektselt.
Te leiate meie kontaktandmed selle kasutusjuhendi lõpust.
Teie Philipsi kaugjuhtimispuldi mudeli number on
SRP5004/87.
Ostmise kuupäev: .............. / .............. / ......................
(päev/kuu/aasta)
Online toe jaoks minge lehele: www.philips.com/welcome.
Klõpsake lehele 'Support' (tugi) ja järgige ekraanile ilmuvaid
juhiseid.
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KÕIKIDE BRÄNDIDE KOODIDE NIMISTU
Koodide nimistu TV brändide jaoks

Koodide nimistu STB brändide jaoks
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