KAUGJUHTIMISPULT

Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

Kiire ja kerge seadistamine:
www.philips.com/urc
Eestikeelne kasutusjuhend

SRU 1020

VAJALIK INFORMATSIOON TARBIJALE
Vana seadme hävitamine
Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda.
See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile
2002/96/EC.
Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
ümbertöötlemise kohta.
Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale
ja inimtervisele.
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1. SISSEJUHATUS
Õnnitleme teid Philipsi SRU 1020 universaalse kaugjuhtimispuldi soetamise
puhul. Kui olete kaugjuhtimispuldi korralikult häälestanud, saate selle abil
juhtida kuni kahte erinevat seadet: televiisorit ja DVD mängijat/ salvestajat.
Kaugjuhtimispuldi seadistamisest on teil võimalik lähemalt lugeda peatükist
“Kaugjuhtimispuldi häälestamine“.

2. KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE
Patareide sisestamine
1. Vajutage kaas sissepoole ja lükake seda ülespoole.
2. Sisestage kaks R03, UM4 või AAA tüüpi patareid patareipessa, nagu
näidatud joonisel.
3. Lükake kaas tagasi paika ja veenduge, et see oleks kindlalt kinni.
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2. KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE
Kaugjuhtimispuldi testimine

KOODID
Koodid videomaki seadistamiseks

Erinevate tootjate seadmete juhtimiseks kasutab SRU 1020 erinevaid
signaale. Seetõttu soovitame eelnevalt testida, kas teie poolt valitud seade
reageerib SRU 1020 kaugjuhtimispuldile.
Allpool kirjeldatud näide (televiisor) aitab teil kaugjuhtimispulti testida.
Kirjeldatud tegevusi võite korrata ka DVD mängija / salvestaja puhul.
1. Lülitage televiisor sisse (käsitsi või kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage
see esimesele kanalile.
2. Kontrollige, kas kõik kaugjuhtimispuldi klahvid töötavad. Klahvide
funktsioonidest lugege lähemalt peatükist 3 ”Klahvid ja funktsioonid”.
0 Kui televiisor reageerib klahvivajutustele vastavalt ootustele, on SRU
1020 kasutamiseks valmis.
! Kui teie seade ei reageeri klahvivajutustele õigesti või ei reageeri
üldse, lugege lähemalt kaugjuhtimispuldi seadistamisest peatükist
”Kaugjuhtimispuldi seadistamine” või seadistage pult internetis:
www.philips.com/urc.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine
See on vajalik ainult juhul, kui teie poolt valitud seade ei vasta SRU 1020
klahvivajutustele. See võib nii juhtuda, kui SRU 1020 ei tuvasta teie seadme
tootjat ja/või tootemudelit. Sel juhul peate te kaugjuhtimispuldi vastavalt
programmeerima.
Allpool kirjeldatud näide (televiisor) aitab teil kaugjuhtimispulti seadistada.
Kirjeldatud tegevusi võite korrata ka DVD mängija / salvestaja puhul.

Kaugjuhtimispulti on võimalik seadistada nii käsitsi kui ka
automaatselt.
Kaugjuhtimispuldi seadistamine käsitsi
1. Lülitage televiisor sisse (käsitsi või kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage
see esimesele kanalile.
2. Kontrollige oma televiisori tootjafirma selle kasutusjuhendi lõpus toodud
kooditabelist. Ära on toodud üks või mitu viiekohalist koodi. Kasutage
esimest koodi.

Ettevaatust! Televiisori ja DVD mängija jaoks on erinevad kooditabelid.
Meie koduleheküljel www.philips.com/urc võite koheselt sisestada oma
seadme tootenumbri ja leida õige koodi. Valige koodid õigest tabelist.
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KOODID
Koodid DVD mängija/salvestaja seadistamiseks

2. KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE
3. Valige reþiimilülitiga TV. Vajutage sellele klahvile, kuni selle ümber süttib
märgutuli.

4. Hoidke SRU 1020 klahve @ ja B korraga all 5 sekundi jooksul, kuni
televiisori märgutuli jääb põlema.

5. Sisestage punktis 2 leitud kood numbriklahvide abil.
0 Televiisori märgutuluke vilgub kaks korda ja jääb põlema. Sisestatud
kood salvestati SRU 1020 mälus. Kui märgutuluke vilgub pikema aja
jooksul ainult üks kord, ei ole sisestatud kood õige. Alustage uuesti
punktist 2.
6. Suunake kaugjuhtimispult SRU 1020 televiisori suunas ja proovige, kas
see vastab klahvivajutustele õigesti.
0 Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele
ootuspäraselt, on SRU 1020 kasutamiseks valmis. Ärge unustage koodi
üles märkimast.
! Kui televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele üldse
või reageerib vaid osadele vajutustele, alustage uuesti punktist 2
ning proovige mõnda muud koodi.

Kaugjuhtimispuldi automaatne seadistamine
Kui te ei leidnud oma kaugjuhtimispuldi jaoks sobivat koodi, võib
kaugjuhtimispult selle tuvastada automaatselt.
1. Veenduge, et televiisor oleks sisse lülitatud. Valige suvaline telekanal
kaugjuhtimispuldi või televiisori peal asuvate klahvide abil (näiteks kanal
1).
2. Valige reþiimilülitiga TV. Vajutage sellele klahvile, kuni selle ümber süttib
märgutuli.
3. Hoidke SRU 1020 klahve @ ja B korraga all 5 sekundi jooksul, kuni
televiisori märgutuli jääb põlema.
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2. KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE

KOODID

4. Vajutage ja hoidke all SRU 1020 B klahvi.

0 SRU 1020 edastab väljalülitumise signaali kõikidele televiisoritele, mis
mällu on salvestatud. Iga kord, kui edastatakse kood, vilgub märgutuli.

5. Kui teie televiisor lülitatakse välja (puhkereþiimi), vabastage koheselt
kaugjuhtimispuldi SRU 1020 B klahv.
0 SRU 1020 tuvastas koodi, mis teie televiisorile sobib.
6. Proovige, kas saate oma televiisoril kõiki SRU 1020 funktsioone
kasutada.
! Kui see nii ei ole, võite te automaatse seadistamise uuesti sooritada.
Võimalik on, et leitakse kood, mis töötab paremini.
0 Kui SRU 1020 on jõudnud kontrollida kõiki mällu salvestatud koode,
peatub otsing automaatselt ning märgutuluke lõpetab vilkumise.
0 Televiisori automaatne programmeerimine kestab kuni 6 minutit. DVD
mängija / salvestaja programmeerimiseks kulub 2 minutit.

3. KLAHVID JA FUNKTSIOONID
1. B (Standby)......................televiisori sisse ja välja lülitamine.
2. TV – DVD ...........................televiisori või DVD seadme reþiimi valimine.
3. N / MENU ........................TV: valik tavaekraani (4:3) ja laiekraani vahel (16:9) TV.
DVD: plaadimenüü avamine.
TV: vähendab televiisori helitugevuse vähendamine.
4. VOL –
DVD: menüüs liikumine (nooleklahv vasakule).
5. O / A ...............................TV: lemmikkanal A. DVD: tagasisuunas kerimine.
Q / B .................................TV: lemmikkanal B. DVD: taasesitamine.
R / C ...............................TV: lemmikkanal C. DVD: edasisuunas kerimine.
P / D ................................TV: lemmikkanal D. DVD: lõpetamine.
` / E ..................................TV: lemmikkanal E. DVD: katkestamine.
6. PROG – ............................TV: eelmise kanali valimine.
DVD: menüüs liikumine (nooleklahv alla).
7. VOL + ................................TV: televiisori helitugevuse suurendamine.
DVD: menüüs liikumine (nooleklahv paremale).
8. PROG + ............................TV: järgmise kanali valimine.
DVD: menüüs liikumine (nooleklahv üles).
9 @ (Mute)/OK ........................TV: televiisori heli vaigistamine.
DVD: menüüvalikute kinnitamine.
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3. KLAHVID JA FUNKTSIOONID
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4. LISAVÕIMALUSED

KOODID

Seadmete valikute reguleerimine (reþiimivaliku
klahvid)
Algselt on SRU720 mõeldud juhtima televiisorit ja DVD mängijat / salvestajat.
Vastava seadme saate te valida reþiimivaliku klahvide abil. Iga klahviga saate
juhtida vaid ühte seadet. Soovi korral võite need klahvid teisiti
programmeerida. Näiteks võite te juhtida teist televiisorit.
Järgnevas näites on ära toodud juhised, kuidas muuta DVD klahv juhtimaks
teist televiisorit.
1. Lülitage teine televiisor sisse.
2. Vajutage DVD reþiimi valimiseks klahvile DVD. Vajutage sellele klahvile,
kuni selle ümber süttib märgutuli.

3. Hoidke SRU 1020 klahve @ ja N korraga all 5 sekundi jooksul, kuni
DVD märgutuli jääb põlema.

4. Vajutage antud järjekorras klahvidele A ja B.

5. Vajutage televiisorireþiimi valimiseks klahvile TV. Vajutage sellele
klahvile, kuni selle ümber süttib märgutuli.
0 DVD klahvi märgutuli vilgub kinnitamiseks kaks korda. See klahv
võimaldab teil nüüd juhtida teist televiisorit. DVD mängijat / salvestajat
enam juhtida ei ole võimalik.
0 Kui märgutuluke vilgub pikema aja jooksul ainult üks kord, ei
õnnestunud teil seadme vahetamine. Alustage punktist 1.
6. Programmeerige SRU 1020 juhtima teist televiisorit. Sellest lugege
lähemalt peatükist “Kaugjuhtimispuldi häälestamine“.

Lapseluku funktsiooni sisse / välja lülitamine
Lemmikkanalite klahvid (A, B, C, D ja E) on seadistatud viie esimese
telekanali jaoks. Kui te soovite, et teistel (näiteks lastel) ei oleks võimalik
sirvida teisi teie poolt salvestatud telekanaleid, võite te sisse lülitada
lapseluku funktsiooni. Sellisel juhul on lemmikkanalite klahvide ja + PROG klahvide abil võimalik vaadata vaid lemmikkanaleid.
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4. LISAVÕIMALUSED
! Lapseluku funktsiooni sisse lülitamiseks hoidke klahve O / A ja R / C
korraga all 3 sekundi jooksul.

! Lapseluku funktsiooni välja lülitamiseks hoidke klahve P / D ja ` / E
korraga all 3 sekundi jooksul.

Lemmiktelekanalite salvestamine / klahvide
määramine
Lemmikkanalite klahvid (A, B, C, D ja E) on algselt seadistatud viie esimese
telekanali jaoks. Soovi korral võite nendele kanalitele määrata mõne muu
funktsiooni. Teil on võimalik nende klahvide alla salvestada muid telekanaleid
või määrata neile mõnda muud funktsiooni, mida SRU 1020
standardfunktsioonide hulgas pole.
Allpool toodud näide juhendab teid, kuidas seda teha (klahvi E määramine
televiisori jaoks).
1. Hoidke televiisori originaalpult käeulatuses.
2. Vajutage ja hoidke korraga all klahve E ja TV 5 sekundi jooksul, kuni
süttib televiisori märgutuli.
3. Asetage SRU 1020 ja televiisori originaalpult tasasele pinnale (lauale)
teineteisega vastamisi, teineteisest 5-10 cm kaugusele.

4. Telekanalite salvestamine
Sisestage originaalpuldil soovitud telekanali järjekorranumber (näiteks
11).
Sisestage teine number hiljemalt 30 sekundi jooksul peale esimese
numbri sisestamist.
VÕI
4. Klahvide määramine
Vajutage originaalpuldil soovitud funktsiooni klahvile (näiteks F).
0 Mõne aja pärast vilgub TV klahvi märgutuli kinnituseks kaks korda:
0 E klahvi alla salvestati telekanal nr 11 või
0 E klahvile määrati soovitud funktsioon.
0 Kui märgutuluke vilgub pikema aja jooksul ainult üks kord, ei
õnnestunud teil soovitud telekanalit või funktsiooni salvestada. Korrake
ülaltoodud juhiseid ja veenduge, et kaugjuhtimispuldid asuksid punktis 3
korralikult vastakuti.
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...LISAVÕIMALUSED
4.
PAPILDU IESPÇJAS
5. Muude telekanalite või funktsioonide salvestamiseks korrake punktides
2-4 kirjeldatud tegevusi.

KOODID
Koodid televiisori seadistamiseks

! Kui te soovite vaadata ainult lemmikklahvide alla salvestatud
telekanaleid, on teil võimalik sisse lülitada lapselukk (lugege lähemalt
peatükist ”Lapseluku funktsiooni sisse / välja lülitamine”).
! DVD mängija / salvestaja puhul toimub klahvide määramine sarnaselt
televiisorile. Selleks korrake ülalpool kirjeldatud tegevusi DVD reþiimis.

Kaugjuhtimispuldi originaalfunktsioonide
taastamine
Järgnevalt on toodud juhised, kuidas taastada kaugjuhtimispuldi SRU 1020
kõiki originaalseadeid ja - funktsioone.
1. Vajutage ja hoidke 5 sekundi jooksul all klahve @L ja N, kuni
reþiimiklahvi (TV / DVD) märgutuluke vilgub kaks korda ning jääb
seejärel põlema.
2. Vajutage selles järjekorras klahvidele Q / B, PROG + ja P / D.
0 Reþiimiklahvi (TV / DVD) märgutuluke vilgub kaks korda kinnitamaks, et
originaalfunktsioonid on taastatud. SRU 1020 funktsioonid on nüüd
täpselt samad, nagu need olid esmasel kasutamisel.

5. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
! Probleem
0 Lahendus
! Seade, mida soovite juhtida, ei vasta klahvivajutustele.
0 Asendage vanad patareid uute R03, UM4 või AAA patareidega.
0 Suunake SRU 1020 otse seadme suunas ja veenduge, et puldi ja seadme vahele ei jääks takistavaid esemeid.
! Kaugjuhtimispult SRU 1020 ei vasta käsklustele õigesti.
0 Võimalik, et te kasutate valet koodi. Programmeerige SRU 1020 uuesti, seekord kasutage brändi nime taha
märgitutest mõnda muud koodi või otsige automaatse otsinguga mõni muu kood.
! Teie seadme tootjat ei ole koodide nimekirjas.
0 Proovige SRU 1020 kaugjuhtimispulti seadistada automaatselt. Lugege lähemalt peatükist
'Kaugjuhtimispuldi automaatne seadistamine'.
! Kaugjuhtimispuldi klahvile ei ole võimalik määrata muud funktsiooni ega salvestada telekanaleid
lemmikkanalite nimekirja.
0 Originaalpuldi IR signaal on vahemikust väljas. SRU 1020 kaugjuhtimispult suudab tuvastada ainult IR
signaale vahemikus 30-60 kHz.
0 SRU 1020 mälu on täis. Ruumi lisamiseks taastage kaugjuhtimispuldi originaalfunktsioonid. Lugege
lähemalt peatükist ”Originaalfunktsioonide taastamine”.
0 SRU 1020 lõpetas programmeerimise, kui 30 sekundi jooksul ei edastatud ühtegi signaali. Veenduge, et
originaalpult toimiks korralikult.

10

11

