
 

PHILIPS SRU 3040 
 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

 

I. Въведение 

Поздравяваме Ви, че избрахте 
универсалното дистанционно управление  
на Philips, SRU 3040. След инсталиране 
на дистанционното управление ще имате 
възможност да обслужвате 4 различни 
устройства с него: телевизор,приемник 
за сателитна телевизия, DVD и видео-
касетофон. Информация как да въведете 
в употреба дистанционното управление 
ще откриете в част „Инсталиране на 
дистанционното управление” 

 

 

 

 



II. Инсталиране на дистанционното управление 

Поставяне на батериите 

1. Натиснете капачето навътре и го плъзнете по посока на 
стрелката 

2. Поставете две батерии тип ААА в улеите , както е показано 

3. Плъзнете капачето обратно  на мястото му докато щракне 

III. Тестване на дистанционното управление 

Дистанционното управление е програмирано да управлява голяма част от  устройствата 
на Philips. Тъй като SRU 3040 използва различен сигнал за всяка марка и модел е 
препоръчително да теставате дали Вашето устройство реагира с SRU 3040. Примерът 
по-долу (за телевизор) указва как да го направите. Може да повторите същите стъпки и за 
други устройства (DVD например), които желаете да управлявате с дистанционното. 

Пример за телевизор:  

1. Включете телевизора ръчно или използвайки неговото оригинално дистанционно. 
Включете на първи канал. 

2. Натиснете бутон TV  на дистанционното за да изберете 
телевизор. Натискайте бутона  докато лампичката му 
светне. Ако лампичката не светва проверете дали 
батериите са поставени правилно (виж „Поставяне на 
батериите”). 

3. Проверете дали всички бутони работят. Инфорамация за 
тях и техните функции (виж „Бутони и функции”). Ако 
телевизорът реагира на всички бутонни команди, то 
дистанционното е готово за употреба. 

 

• Ако устройството не реагира на отделни или всички бутонни команди 
последвайте инструкциите   „Настройки на дистанционното управление” 
или за онлайн настройки, посетете страницата на Филипс на адрес : 
www.philips.com/urc 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. Настройки на дистанционното управление 

Това е необходимо само ако устройството не реагира на дистанцинното. В този случай 
дистанционното не разпознава марката и/или модела на устройството и е необходимо да 
го настроите. Примерът посочен по-долу (за телевизор) указва как да направите това. 
Може да повторите стъпки и за други устройства, които желаете да управлявате с 
дистанционното. Може да настроите дистанционното ръчно или автоматично. Ако 
марката на Вашето устройство е посочена в списъка с кодове на гърба на тази 
инструкция. 

 

Ръчно настройване на дистанционното управление 

Пример за телевизор: 

1. Включете телевизора ръчно или използвайки неговото оригинално дистанционно. 
Включете на първи канал. 

2. Намерете марката на телевизора в списъка на гърба на това 
ръководство. За всяка марка е посочен един или повече 
четири –цифрен код. Започнете с  първия посочен код. 

Внимание: За различните устройствата ( телевизор, DVD 
или видео-касетофон) има отделни таблици. Уверете се, че използвате код 
от правилната таблица. 

В нашия сайт www.philips.com/urc  може директно да посочите модела на 
вашето устройство и да откриете правилния код. 

3. Натиснете бутона TV: задръжте бутона натиснат за 5 секунди 
докато лампичката премигне два пъти и остане светната. 

4. Въведете кода (от стъпка 2) използвайки бутоните с цифри. 
Лампичката на бутона TV ще премигне два пъти. Ако 
светлинката премигне само веднъж за дълго значи кода не е 
въведен коректно или е използван грешен код. В този случай 
започнете отново от стъпка 2. 

5. Насочете дистанционното към телевизора и проверете дали 
всички бутонни команди работят.  Ако това е така, то Вашето дистанционно е 
готово за употреба. Не забравяйте да си отбележите вашия код. 



• ако устройството, което желаете да управлявате не реагира на някои 
или всички бутонни команди, започнете отново от стъпка 2, като 
използвате следващия код от списъка. 

 

 

Автоматично настройване на дистанционното управление 

Дистанционното управление автоматично търси правилния код за уреда, който 
управлявате с него. 

 

Инструкции за употреба 

Пример за телевизор: 

1. Уверете се че телевизорът е включен и изберете канал  използвайки оригиналното 
дистанционно или бутоните на телевизора (например канал 1). 

• ако уреда , който ще управлявате е DVD или видео-касетофон, поставете диск или 
касета и стартирайте. 

2. Задръжте бутон TV на дистанционното за около 5 секунди, 
докато лампичката му премигне два пъти и продължи да 
свети. 

3. Натиснете Standby бутона на дистанционното и задръжте. 

Дистанционното започва да излъчва всички познати 
телевизионни сигнали един по един. Всеки път , което е 
изпратен код, лампичката на бутона TV светва. 

4. Когато телевизорът се изключи веднага отпуснете бутона 
Standby на дистанционното. 

5. Проверете дали може да управлявате телевизора с 
дистанционното. 

• ако това не се случи, може да отмените автоматичната настройка. В този случай 
дистанционното ще започне да търси друг код. 

- След като дистанционното е изпробвало всички възможни кодове, 
търсенето спира автоматично и бутона TV спира да свети. 

- Автоматичната настройка на телевизор отнеме максимум 6 минути, а за 
DVD и виео 2 минути. 

 



 

 



III. Бутони и функции 

 

1.   Standby  Включва и изключва телевизора, видео-касетофона, 

     DVD-то или приемника на сателитна телевизия. 

2.  Easy brand scan Превключва от нормален режим на работа на Easy 
brand scan режим (натиснете с химикал или кламер).  

3.  MENU/    за DVD: 

- стартира и изключва менюто на диска  

- натиснат едновременно със SHIFT  включва 
основното меню 

за телевизор: 

- включва и изключва Телетекста  

- натиснат едновременно със  SHIFT  включва 
основното меню на телевизора 

за приемник за сателитна телевизия:  

- стартира менюто на приемника 

       A/V /   Изключва звука на телевизора 

Натиснат едновременно със SHIFT : потвърждава 
избора на външен аудио/видео източник, свързан 
посредством SCART свързване на вашите 
устройства (функция А/В) 

       OK /   за телевизор: 

- избира широкоекраенен режим (16:9) 

- натиснат едновременно със SHIFT  : потвърждава 
вашият избор 

за видео-касетофон: отваря меню 

за приемник за сателитна телевизия:  

- натиснат едновременно със SHIFT  : потвърждава 
вашия избор 



        BACK /  -   връща стъпка назад в менюто или го изключва; 

     - изключва текста на телевизора 

  - VOL +    - регулира звука на телевизора 

- натиснат едновременно със SHIFT : извежда курсо 
за ляво и дясно в менюто  

  Цифрови бутони Директен избор на канали и позиции 

 SHIFT Многофункционален. Натиснат едновременно с друг 
клавиш, последният изпълнява различна от основната 
си функция. Например: 

     SHIFT    + отваря менюто за управление на телевизионните 
програми 

     SHIFT +   включва менюто на телевизора 

Опитайте различни комбинации на бутона SHIFT , за да видите, кои са съвместими 
уреда, който желаете да управлявате . Възможни са само функции, характерни 
за оригиналното дистанционно управление.  

 за телевизор: червен бутон за бърза работа с 
телетекст 

 за видео-касетофон/DVD: търси бързо назад 

       /   GUIDE за видео-касетофон/DVD: начало на 
възпроизвеждане 

 за приемник за сателитна телевизия: отваря 
електронния указател с програми 

 за телевизор: син бутон за бърза работа с телетекст 

 за видео-касетофон/DVD: търси бързо напред 

 за телевизор: зелен бутон за бърза работа с 
телетекст 

 за видео-касетофон/DVD:  спиране на 
възпроизвеждане / запис 

       /FAV за видео-касетофон/DVD:  

 - начало на запис 

 - избор на предпочитани опции от менюто 



 за телевизор: жълт бутон за бърза работа с телетекст 

 за видео-касетофон/DVD:......../ записване 

  -/-- избира едно- или дву- цифрен номер на програма 

- PROG + - прехвърлякъм предходна и следваща програма 

 - натиснат едновременно със SHIFT: извежда курсора 
за надоло и нагоре в менюто 

  TV/STB/VCR/DVD - избира режим на работа за съответното устройство, 
което желаете да управлявате с дистанционното 

 

• ако дистанционното не реагира изобщо, или някои от бутонните команди 
не работят, следвайте инструкцията за „ Настройки на дистанционното 
управление”. Възможно е да трябва да въведете друг код за 
устройството, което желаете да управлявате.  

 

   

 

  

   

  

 

   

  

 

  


