PL Podręcznik szybkiego startu
1

Włącz urządzenie (np. telewizor).

2

Naciśnij i przytrzymaj (przykładowo
) przycisk wyboru urządzenia
przez 5 sekund, aż zacznie świecić
czerwona dioda konfiguracji .

3

Poszukaj czterocyfrowego kodu
danej marki na ‘Krótkiej liście marek’ w
skróconej instrukcji obsługi.

Marki.........4-cyfrowy kod Marki......... 4-cyfrowy kod

5 sec.
5 SEC.

Wprowadź kod za pomocą
przycisków numerycznych.

5-60 SEC.

4

 aciśnij i przytrzymaj przycisk
N
.
Zwolnij go natychmiast po wyłączeniu
telewizora.
• Trwa to przeważnie od 5 do 60
sekund.

5

Włącz urzàdzenie
Sprawd ź działanie przycisków
wykorzystywanych do sterowania
urządzeniem.

Krótkiej liście marek

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

Jeśli dany przycisk nie działa w
oczekiwany sposób, naciśnij go i
przytrzymaj. Zwolnij go natychmiast,
gdy zacznie działać.
6

Naciśnij przycisk wyboru urządzenia
dwukrotnie, aby zakończyć proces
konfiguracji.

2x
Naciśnij odpowiedni przycisk wyboru urządzenia, aby wybrać urządzenie,
którym chcesz sterować:
,
,
lub
.
Ważne
W przypadku pomyłki:
• Naciśnij przycisk wyboru urządzenia dwukrotnie, aby wyjść z trybu
konfiguracji. Czerwony wskaźnik konfiguracji wyłącza się.
• Zacznij od początku.

Jeśli nie możesz znaleźć danej marki na krótkiej liście, zapoznaj się z listą
marek na końcu instrukcji obsługi.
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