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Vana toote ära viskamine
Teie seade on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab
ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud prügikastisümbol on toote peale kleebitud, tähendab see seda, et
seade on vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga 2002/96/EC.

Palun uurige, kus asuvad kohalikud elektriseadmete kogumispunktid.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid
tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.
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TÄIENDAVAD VÕIMALUSED

VAJATE ABI?

Originaal TV funktsioonide taastamine

Kogu kaugjuhtimispuldi originaal funktsioonide
taastamine

Kui Te soovite taastada SRP620 originaal TV seadistused, tehke järgnevat:

Kui Te soovite taastada SRP620 algsed seadistused, tehke järgnevat:

!

!

!

!

!

Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 1 kuni mode

tulukesed vilguvad kaks korda. sekundes, kol reþimo lemputë sumirksi du
kartus.

Kaugjuhtimispuldi algsed TV funktsioonid on nüüd taastatud.

Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 0.

Mode tuluke vilgub kaks korda, et kinnitada tulemuslikku taastamist.

Kaugjuhtimispuldi algsed TV funktsioonid on nüüd taastatud.

Kui Teil esineb mõni küsimus SRP620 kohta, helistage meie spetsiaalsele abiliinile.
Telefoninumbri leiate kasutusjuhendi teiselt leheküljelt.

Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi, enne kui teete telefonikõne.

Te saate lahendada enamik probleeme ise.

Kui Te ei leia vastust oma probleemile, kirjutage üles oma TV, DVD või VCR'i detailid.
See aitab meie operaatoreid Teid paremini ja kiiremini juhendada.

Otsige üles oma seadmete mudeli numbrid kasutusjuhendist või seadme
tagaküljelt. Kui Te helistate abiliinile, tehke kindlaks, et seade on käeulatuses, et
operaatorid saavad kindlaks teha, kas Teie kaugjuhtimispult töötab korrektselt.

Teie Philipsi kaugjuhtimispuldi mudeli number on SRP620.

Ostmise küüpäev: .... / ..... / ...... (Päev/kuu/aasta)



ÕIGE VCR VÕI DVD FUNKTSIOONI VALIMINE
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Kui Te valite DVD/VCR funktsiooni, siis on kaugjuhtimispult seadistatud DVD-mängija funktsioonideks. Palun
lugege läbi järgnevad sammud, kui soovite valida VCR või DVD-salvestaja funktsioonid.

Kui Te opereerite Philipsi videokassettmängijaga, tehke järgnevat:
Valige DVD/VCR reþiim vajutades üks kord küljel asuvale mode nupule.

DVD/VCR reþiimi tuluke peaks süttima.

Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 5 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.

DVD/VCR reþiim on nüüd programmeeritud Philipsi VCRi jaoks.

Te ei saa enam opereerida DVD funktsioonidega.

þ

DVD/VCR reþiimi tuluke peaks süttima.

DVD/VCR reþiim on nüüd programmeeritud Philipsi DVD-salvestajate jaoks.

þ

DVD/VCR reþiimi tuluke peaks süttima.

DVD/VCR reþiim on nüüd programmeeritud Philipsi VCR system 2 jaoks.

þ

DVD/VCR reþiimi tuluke peaks süttima.

DVD/VCR reþiim on nüüd programmeeritud Philipsi DVD system 2 jaoks.

DVD/VCR reþiimi tuluke peaks süttima.

DVD/VCR reþiim on nüüd programmeeritud Philipsi DVD-R system 2 jaoks.

1.

2.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kui soovite opereerida Philipsi DVD-salvestajaga, tehke järgnevat:

Valige DVD/VCR re iim vajutades üks kord küljel asuvale mode nupule.

Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 2 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.

Juhul, kui Teil on rohkem kui üks Philipsi VCR või DVD, on võimalik, et valisite seadistuse, et vahetada Teie DVD
või VCR RC süsteemi. Kui DVD, DVD-R või VCR funktsioonid, mis kirjeldatud eelpool ei tööta, võite proovida
järgnevat:

Valige DVD/VCR re iim vajutades üks kord küljel asuvale mode nupule.

Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 6 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.

Valige DVD/VCR re iim vajutades üks kord küljel asuvale mode nupule.

Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 3 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.

Valige DVD/VCR re iim vajutades üks kord küljel asuvale mode nupule.

Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 4 kuni mode tulukesed vilguvad kaks korda.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

VCR system 2 jaoks:

DVD system 1:

DVD-R system 2:
˛

VCR funktsioonide seadistamine

Märkus

DVD-R funktsioonide seadistamine

Erinevate RC süsteemide seadistamine DVD/VCDi jaoks
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JÛSØ NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO PAKEITIMAI (TV)KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE TELEVIISORI JAOKS

Active control klahv ei tööta

Smart sound ja Smart picture klahvid ei tööta

Mõned televiisorid kasutavad erinevaid käske selle funktsiooni jaoks.
Lahendus:

Mõned televiisorid kasutavad erinevaid käske nende funktsioonide jaoks.

Lahendus:

!
˛

!
˛

Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispult on TV re iimis (kumbki Mode tulukestest ei

tohi põleda).
Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 4 kuni mode

tulukesed vilguvad kaks korda.

Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispult on TV re iimis (kumbki Mode tulukestest ei

tohi põleda).
Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 8 kuni mode

tulukesed vilguvad kaks korda.

!

!
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KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE TELEVIISORI JAOKS

See on vajalik ainult juhul, kui Teie televiisor ei reageeri üldse või ei reageeri korrektselt mõnele
SRP620 kaugjuhtimispuldi klahvile. Lihtsa protseduuriga saate kohandada SRP620
kaugjuhtmispuldi oma televiisoriga.

Mõned televiisorid töötavad erinevate teleteksti käskudega.
Lahendus:

Mõned Matchline televiisorid töötavad erinevate teleteksti käskudega.
Lahendus:

Mõned Philipsi televiisorid töötavad erinevate PIP käskudega.

Lahendus:

Kui Teie TV on ostetud peale 1999 aastat, on võimalik, et see kasutab uut RC6 kaugjuhtmispuldi
koodi.
Lahendus:

Mõned televiisorid kasutavad erinevaid käske.
Lahendus:

!
˛

!

!

!
˛

!

!
˛

!

˛

!

!
˛

Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispult on TV re iimis (kumbki Mode tulukestest ei tohi põleda).

Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 8 kuni mode tulukesed

vilguvad kaks korda.
Kui teletekst ikka ei tööta, vaadake järgmist paragrahvi.

Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispult on TV re iimis (kumbki Mode tulukestest ei tohi põleda).

Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 6 kuni mode tulukesed

vilguvad kaks korda.

Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispult on TV re iimis (kumbki Mode tulukestest ei tohi põleda).

Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 2 kuni mode tulukesed

vilguvad kaks korda.

Tehke kindlaks, et patareid on sisestatud nii nagu näidatud peatükis 1.

Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispult on TV re iimis (kumbki Mode tulukestest ei tohi põleda).

Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 3 kuni mode tulukesed

vilguvad kaks korda.

Tehke kindlaks, et kaugjuhtimispult on TV re iimis (kumbki Mode tulukestest ei tohi põleda).

Vajutage ja hoidke 5 sekundit korraga all klahve OK ja numbrit 5 kuni mode tulukesed

vilguvad kaks korda.

!

!

!

Teleteksti nupud ei tööta korrektselt

Teleteksti nupud ei tööta üldse

Picture in Picture (PIP) (pilt pildis) ei tööta

Televiisor ei reageeri ühelegi nupule

Active control, smart sound ja smart picture klahvid ei tööta

SISSEJUHATUS

Te tegite just suurepärase valiku ostes selle Philipsi kaugjuhtimispuldi! See võib
asendada ükskõik millist Philipsi televiisori kaugjuhtmispulti, mis on toodetud
alates aastast 1985.

Kui Teil on ka Philipsi DVD-mängija/salvestaja, VCR või kombineeritud televiisor
sisseehitatud VCR või DVD-mängijaga, võite ka nende seadetega opereerida
kasutades SRP620 kaugjuhtimispulti.

5

ALUSTAMINE

Nõuanne

Märkus

Patareide sisestamine

Kaugjuhtimispuldi testimine

Shift reþiim

þDVD/VCR re iim

Enne kui alustate, lugege kogu protseduurist.

SRP620 vajab kahte AA/R06 tüüpi patareid, mis on varustusse lisatud. Avage
patareide kate ja sisestage patareid nagu pildil näidatud.

SRP620 on programmeeritud saatma välja kõige tavalisemaid Philipsi televiisorites
kasutatavaid funktsioone. Kuna saadaval olevad funktsioonid varieeruvad erinevate
televiisorite puhul, on võimalik, et peate muutma mõnda kaugjuhtimispuldi seadet,
et kontrollida kõiki televiisori funktsioone.

Esiteks, testige kõiki kaugjuhtimispuldi nuppe ja kontrollige, kas televiisor vastab
korrektselt SRP620 käskudele.

Kui televiisor ei vasta korrektselt või üldse ei vasta, liiguge peatükki
”Kaugjuhtmispuldi seadistamine”.

Selleks, et siseneda mõnda funktsiooni, peate kasutama SHIFT reþiimi
kombineerides seda mõne teise klahviga.

Näiteks PIP reþiimi sisse lülitamiseks vajutage üks kord klahvile Mode.

Shift tuluke hakkab plinkima. Vajutage RED nupule, millel on PIP sümbol.

PIP reþiim on nüüd aktiveeritudmja Shift tuluke lõpetab plinkimise.

SRP620 funktsioonide kirjeldusteks liikuge järgmise peatüki juurde.

þ

þ

Olemasoleva Philipsi DVD või VCRi kontrollimiseks vajutage kaks korda kergelt
Mode klahvile.

DVD/VCR tuluke lülitub sisse viidates sellele, et olete valinud DVD/VCR re iimi.

Vajutades uuesti klahvile Mode, lülitub kaugjuhtimispult uuesti TV re iimi.



KLAHVID JA FUNKTSIOONID
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Standby Puhkere iim
sisse/välja lülitamine sisse/välja lülitamine

Mode

EPG

White White (valge) Kiiresti edasi kerimine

Red Red (punane) PIP ,

Green Green (roheline) PIP Paus

Yellow Yellow (kollane) Külmutamine Katkestamine

Blue Blue (sinine) PIP

Sleep Unetaimer Kell Nurk

OSD Info, OSD Põhiline

Wide screen Ekraan, 16:9 TV valimine Suurendus

Surround Incredible surround Subtiitrid Surround heli, show-vaade

I  II Smart heli,

PP Aktiivne kontroll Isiklikud

CC Smart pilt Suletud subtiitrid Pealkiri/peatükk,

Menu Menüü Otsing Menüü

OK

Cursor
Up

Kursor vasakule Värvid - Kursor vasakule

Kursor paremale Värvid + Kursor paremale

Kursor alla Heledus - Kursor alla
Down

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

þ Puhkereþiim

EPG, teejuht EPG salvestamine Tagasi kerimine

Salvestamine
kaksik ektaan

vahetus

Taasesitamine
vahetamine

OSD
külmutamine

I-II Mono / Stereo Audio, I-II
helivalikud

Plaadi haldamine /
eelistused plaadi menüü

indeks

Kursor üles Heledus + Kursor üles

Cursor
Left

Cursor
Right

Cursor

TV Shift TV DVD/VCR
funktsioon funktsioon funktsioon

Smiley Peitmine / Short play/long play,

Frowney Teksti suurendamine Raadio

Teksti tühistamine Valimine/VPS

1–9

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Volume + Helitugevus üles Tasakaal paremale Helitugevus üles TV

Program + Programm üles Järgmine

Volume - Helitugevus alla Tasakaal vasakule Helitugevus alla TV

Mute Helitu Kanal/Programm Helitu TV

Program - Programm

Smiley

Frownie

Text Teksti sisse-/

txt mix Testi hoidmine Teksti segamine Tühjendamine

1–9 +1: R adio
+2: TV
+3: HD
+4: PC

Ext Väline sisend 1 Väline sisend 2

0 0 0

P<P/-/-- Eelmine

Eelmine

Topelt numbriga

TV Shift TV DVD/VCR
funktsioon funktsioon funktsioon

alla

paljastamine valikud

välja lülitamine

a

programm programmi
valimine

7

KLAHVID JA FUNKTSIOONID

TV kanalite installeerimiseks vanemates Philipsi televiisorites , vajutage samaaegselt klahvidele ja

. Vanemate Philipsi televiisorite installeerimise menüüs teletekstist lahkumiseks , vajutage

samaaegselt klahvidele ja .

SYM


