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

KAUGJUHTIMISPULT SRU4010/10

Kiire, puhas ja kerge seadistamine
www.philips.com/urc

Eestikeelne kasutusjuhend



2

KESKKONNAALANE INFORMATSIOON

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.

15

MÄRKIGE OMA KOODID ÜLES!
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Seade

Kaubamärk

Mudelinumber

Originaalpuldi number

Kood

Kiire, puhas ja kerge seadistamine
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1. SISSEJUHATUS

Õnnitleme teid Philipsi SRU 4010 universaalse kaugjuhtimispuldi soetamise
puhul. Kui olete kaugjuhtimispuldi korralikult paigaldanud, saate selle abil juhtida
peaaegu igat marki televiisori enimkasutatavamaid funktsioone.

Kaugjuhtimispuldi seadistamisest on teil võimalik lähemalt lugeda peatükist
“Kaugjuhtimispuldi paigaldamine“.



4

2. KAUGJUHTIMISPULDI PAIGALDAMINE

Patareide sisestamine

Kaugjuhtimispuldi testimine

Kaugjuhtimispuldi seadistamine

1.

2.

3.

1.

2.

Vajutage kaas sissepoole ja lükake seda noolega tähistatud suunas.

Sisestage kaks AAA tüüpi patareid patareipessa, nagu näidatud joonisel.

Lükake kaas tagasi paika ja veenduge, et see oleks kindlalt kinni.

Kaugjuhtimispuldi abil saate juhtida enamikke Philipsi seadmeid. Erinevate
tootjate seadmete juhtimiseks kasutab SRU 4010 erinevaid signaale. Seetõttu
soovitame eelnevalt testida, kas teie poolt valitud seade reageerib SRU 4010
kaugjuhtimispuldile.

Allpool kirjeldatud näide aitab Teil kaugjuhtimispulti testida.

Lülitage televiisor sisse (käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil).
Häälestage see esimesele kanalile.

Veenduge, et kõik klahvid töötaksid.  Klahvide ja nende funktsioonide kohta
lugege lähemalt peatükist ”3. Klahvid ja funktsioonid“.

See on vajalik ainult juhul, kui Teie poolt valitud seade ei vasta SRU 4010
klahvivajutustele. See võib nii juhtuda, kui SRU 4010  ei tuvasta Teie seadme
tootjat ja/või tootemudelit. Sel juhul peate Te kaugjuhtimispuldi vastavalt
programmeerima.
Kaugjuhtimispulti on võimalik seadistada nii käsitsi kui ka automaatselt.

Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on
SRU 4010 kasutamiseks valmis.

Lülitage televiisor sisse (käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil).
Häälestage see esimesele kanalile.

Kontrollige oma televiisori tootjafirma selle kasutusjuhendi lõpus toodud
kooditabelist. Ära on toodud üks või mitu neljakohalist koodi. Kasutage
esimest koodi.

Kasutage pliiatsit või kirjaklambrit, et vajutada Setup (seadistamine) nuppu
ning hoida seda vajutatuna , kuni Standby (puhkereþiim) nupp
vilgub kaks korda ning jääb seejärel põlema.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine käsitsi

1.

2.

3.
5 sekundit

Meie koduleheküljel www.philips.com/urc võite koheselt sisestada oma

seadme tootenumbri ja leida õige koodi.

0

0 Kui televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele

üldse või reageerib vaid osadele vajutustele, järgige peatükis

”Kaugjuhtimispuldi seadistamine“ toodud juhiseid või külastage

nõuannete saamiseks meie kodulehekülge

www.philips.com/urc.
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4.

5.

1.

2.
5 sekundit

3. hoidke all

4.

5.

Seejärel sisestage punktis 2 leitud kood numbriklahvide abil.

Suunake kaugjuhtimispult SRU 4010 televiisori suunas ja proovige, kas see
vastab klahvivajutustele õigesti.

Kaugjuhtimispult otsib automaatselt Teie mudeli jaoks vajalikku koodi.

Veenduge, et televiisor oleks sisse lülitatud ning valige suvaline telekanal
originaalse kaugjuhtimispuldi või televiisori peal asuvate klahvide abil
(näiteks kanal 1).

Kasutage pliiatsit või kirjaklambrit, et vajutada Setup (seadistamine) nuppu
ning hoida seda vajutatuna , kuni Standby (puhkereþiim) nupp
vilgub kaks korda ning jääb seejärel põlema.

Vajutage ja SRU 4010 Standby (puhkere iim) klahvi.

Kui Teie televiisor lülitatakse välja (puhkere iimi), vabastage koheselt
kaugjuhtimispuldi SRU 4010 Standby klahv.

Proovige, kas saate oma televiisoril kõiki SRU 4010 funktsioone kasutada.

Standby (puhkere iim) nupp vilgub kaks korda. Kui Standby (puhkere iim)
nupp vilgub pikema aja jooksul ainult ühe korra, ei ole sisestatud kood õige
ning vale kood on isestatud. Alustage uuesti punktist 2.

Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on
SRU 4010 kasutamiseks valmis. Ärge unustage koodi üles märkimast.

SRU 4010 edastab väljalülitumise signaali kõikidele televiisoritele, mis mällu
on salvestatud. Iga kord, kui edastatakse kood, vilgub Standby
(puhkere iim) tuli.

SRU 4010  tuvastas koodi, mis Teie televiisorile sobib.

Kui SRU 4010  on jõudnud kontrollida kõiki mällu salvestatud koode, peatub
otsing automaatselt ning Standby (puhkereþiim) klahv lõpetab vilkumise.

Televiisori automaatne programmeerimine kestab kuni 6 minutit.

0

0

Kui televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele üldse
või reageerib vaid osadele vajutustele, alustage uuesti punktist 2
ning proovige mõnda muud koodi.

Kui see nii ei ole, võite te automaatse seadistamise uuesti sooritada.
SRU 4010 otsib siis koodi, mis töötaks paremini.

Kaugjuhtimispuldi automaatne seadistamine

0

0

0

0

0

0

þ þ

þ

þ
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... KAUGJUHTIMISPULDI PAIGALDAMINE
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7

... KLAHVID JA FUNKTSIOONID

Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on toodud leheküljel 6.

Proovige ise SHIFT klahvi funktsioone oma televiisori puhul, et õppida tundma
vastavaid funktsioone. Ainult funktsioonid, mis töötavad ka televiisori
originaalselt puldilt, on saadaval.

1. Standby

2. Setup

3. Punane  roheline  kollane sinine

4. MENU /

A/V /

OK /

BACK /

5. - VOL +

6. Numbriklahvid

7. SHIFT

SHIFT +

SHIFT +

8. -/--

9. -PROG+

...............................lülitab TV sisse ja välja.

........................................valib seadistamise re iimi.

, , ja : kiire teksti nupud.

...............................- Teleteksti sisse / välja lülitamine.

- Vajutus koos klahviga Shift 7: avab
televiisori menüü.

....................................- Televiisori heli vaigistamine.

- Vajutus koos klahviga Shift 7: Scart pessa
ühendatud   väliste audio / video sisendite
valimine (A/V funktsioon).

.....................................- Laiekraan-televiisori valimine (16:9).

- Vajutus koos klahviga Shift 7: valiku
kinnitamine.

................................- Menüü ühe valiku võrra tagasi liikumine
või menüü välja lülitamine.

- Teleteksti välja lülitamine.

.....................................- Televiisori helitugevuse reguleerimine.

- Vajutus koos klahviga Shift 7: menüüs
vasakule ja paremale liikumine.

.........................Kanalite ja funktsioonide otsevalik.

.......................................Lisafunktsioonide jaoks. Kui seda vajutada
mingi klahviga samaaegselt, saab teine klahv
lisafunktsiooni. SHIFT klahvi abil on võimalik
kasutada kõiki siniseid klahve. Näiteks:

................................Elektroonilise telekava kuvamine.

...............................Televiisori menüüsse sisenemine.

............................................Ühe- ja kahekohaliste kanalinumbrite
vahetamine.

....................................- Järgmise programmi/ telekanali valimine.

- Vajutus koos klahviga Shift 7: menüüs
üles ja alla liikumine.

B

C

@

N

M

Q

M

0 Kui seade ei vasta klahvivajutustele üldse, järgige peatükis
“Kaugjuhtimispuldi seadistamine“ toodud juhiseid. Võib juhtuda, et
Te peate oma seadme jaoks sisestama mõne muu koodi.

þ
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Koodid televiisori seadistamiseks
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