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1. TEIE UNIVERSAALNE KAUGJUHTIMISPULT

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis
registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Kiireks ja lihtsaks seadistamiseks külastage meie kodulehekülge:
www.philips.com/urc.

Kui olete universaalse kaugjuhtimispuldi korralikult seadistanud, saate selle
abil juhtida peaaegu kõikide kaubamärkidega televiisoreid ja kasutada nende
kõige rohkem kasutatavaid funktsioone.
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2. KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE

2.1.  Patareide sisestamine

2.2.  Kaugjuhtimispuldi testimine

2.3. Kaugjuhtimispuldi seadistamine

Nõuanne

1.

2.
3.

1.

2.

1.

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 peaaegu kõikide kaubamärkidega
televiisoreid ja kasutada nende kõige rohkem kasutatavaid funktsioone.

Erinevate tootjate seadmete juhtimiseks kasutab SRU 5110 erinevaid signaale.
Seetõttu soovitame eelnevalt testida, kas Teie poolt valitud seade reageerib SRU
5110 kaugjuhtimispuldile.

Allpool kirjeldatud näide aitab Teil kaugjuhtimispulti testida.

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

Kontrollige, kas kõik klahvid funktsioneerivad.
Klahvide ja nende funktsioonide kohta lugege lähemalt peatükist ”3. Klahvid
ja funktsioonid“.

Kui televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele üldse või
reageerib vaid osadele vajutustele, järgige peatükis ”2.3 Kaugjuhtimispuldi
seadistamine“ toodud juhiseid või külastage nõuannete saamiseks meie
kodulehekülge www.philips.com/urc.

See on vajalik ainult juhul, kui Teie poolt valitud seade ei vasta SRU 5110
klahvivajutustele. See võib nii juhtuda, kui SRU 5110  ei tuvasta Teie televiisori
tootjat ja/või tootemudelit. Sel juhul peate Te kaugjuhtimispuldi vastavalt
programmeerima.

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



®

0 Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on SRU
5110 kasutamiseks valmis.
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Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on
võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab
Euroopa direktiivile 1902/96/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.

INFORMATSIOON TARBIJALE
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2. KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE

2. Kontrollige oma televiisori tootjafirma koodi selle kasutusjuhendi lõpus
toodud kooditabelist. Ära on toodud üks või mitu neljakohalist koodi. Leidke
oma brändi kood.

þ

¯

3.

4.

5.

6.

Vajutage klahvile SET UP kuni LED vilgub kaks korda ja jääb valgustatuks.

Seejärel sisestage punktis 2 leitud kood numbriklahvide abil.

Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldil Stand-by klahvi kuni televiisor
lülitub puhkere iimi.
Seejärel vabastage klahv.

Suunake kaugjuhtimispult SRU 5110 televiisori suunas ja proovige, kas see
vastab klahvivajutustele õigesti.

°

±

²

0

0

0

0

0

0

LED klahv vilgub kaks korda.

Kui LED vilgub pikema aja jooksul ainult ühe korra, ei ole sisestatud kood õige ning
vale kood on sisestatud. Alustage uuesti punktist 2.

Kaugjuhtimispult SRU 5110 on nüüd seadistatud Teie televiisori jaoks.

Kui mõni klahv ei reageeri õigesti, hoidke seda all kuni see hakkab tööle.

Seejärel vabastage klahv kohe.

Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on SRU
5110 kasutamiseks valmis. Ärge unustage koodi üles märkimast.
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7.

1.

2.

Hoidke TV klahvi all 5 sekundit, et väljuda seadistamise re iimist.

Kui Teie kood ei toimi või seadme kaubamärki ei ole mainitud koodide
nimekirjas, võite proovida kaugjuhtimispulti seadistada kasutades automaatset
otsingut.

Vajutage seadme klahvile SET UP kuni LED vilgub kaks korda ja jääb
valgustatuks.

Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldil Stand-by klahvi kuni Teie televiisor
lülitub puhkere iimi.
Seejärel vabastage klahv kohe.

Otsingu reþiim võtab umbes 5 minutit aega.

³

´

µ

þ

þ

0

0

Kui ühtegi klahvi ei vajutata 2 minuti või rohkema jooksul, väljub kaugjuhtimispult
automaatselt seadistamise reþiimist.

Kaugjuhtimispult SRU 5110 on nüüd seadistatud Teie televiisori juhtimiseks.

Otsingu reþiim

2. KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE
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KOODID TELEVIISORI SEADISTAMISEKS
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3. KLAHVID JA FUNKTSIOONID

Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on toodud leheküljel 2.

Seadistamise menüüsse sisenemine.

Teleteksti sisse/välja lülitamine.

Elektrooniline telekava (Electronic Program Guide).

Laiekraan televiisor.

Teleteksti välja lülitamine.

Teleteksti värviklahvid. Kasutatakse teleteksti ja mõne
ekraanimenüü puhul.

Menüü sisse ja välja lülitamine.

Kursori liigutamine menüüs üles, alla, vasakule,
paremale

Telekanali ekraanimenüüs info kuvamine

Televiisori heli vaigistamine.

Televiisori heli muutmine.

Kanalite ja funktsioonide otsevalik.

Väliste seadmete valimine.

Pildi/ekraani seadistuste muutmine.

Heliseadistuste muutmine.

Teleteksti pildi suurendamine.

Subtiitrite kuvamine.

Unetaimeri aktiveerimine/deaktiveerimine.

Teleteksti lehekülje säilitamine.

Ühe- ja kahekohalise kanalinumbri vahel valimine.

Eelmise programmi/kanali valimine.

Eelmise või järgmise kanali valimine.

Valiku kinnitamine.

Menüü ühe valiku võrra tagasi liikumine või menüü
välja lülitamine.

Televiisori sisse või välja lülitamine.

Vilgub seadistamise (setup) re iimis.

Valgustub, kui kaugjuhtimispuldi käsk on saadetud.

Kui seade ei reageeri üldse või ainult osadele klahvivajutustele, vaadake
juhendeid peatükis 2.3 Kaugjuhtimispuldi seadistamine”.

1 SET UP

2

3

4 MENU

5 Kursori nupud

6 INFO

7

8 – VOL +

9 Numbriklahvid

10 A/V

11 PICTURE

AUDIO

SLEEP

12 -/--

13

14 – PROG +

15 OK

16 BACK

17 Standby

17 LED

C

N

M

@

U

D

F

B

GUIDE

• þ

”

•

Märkus



8

4. LISAVÕIMALUSED

Kaugjuhtimispuldi algseadistuste taastamine
1.

2.

Vajutage kaugjuhtimispuldil samal ajal klahve 1 ja 6 ja hoidke neid 3
sekundit all kuni LED vilgub kaks korda ja jääb valgustatuks.

Vajutage klahve 9,8 ja 1 (samas järjekorras).

0 LED vilgub kaks korda.
Kõik algseadistused on taastatud ja lisafunktsioonid on eemaldatud.

10

11

9

5. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Sellest peatükist leiate vastused kõige rohkem kaugjuhtimispuldi kohta
korduma kippuvatele küsimustele.

Vahetage vanad patareid uute AAA tüüpi patareide vastu.

Suunake kaugjuhtimispult SRU5110 televiisori suunas ja veenduge, et SRU
5110 ja televiisori vahel ei oleks takistusi.

Proovige kaugjuhtimispult SRU 5110 uuesti seadistada.

Kui seade ikka veel ei reageeri, helistage klienditoe telefonile.

Televiisor ei reageeri ja LED klahv ei vilgu, kui vajutan mõnele klahvile.

Televiisor ei reageeri, aga SET UP klahv vilgub, kui mõnele klahvile
vajutada.

Kaugjuhtimispult SRU 5110 ei reageeri antud käsklustele õigesti.

Teleteksti klahv ei tööta.

0

0

0

Kontrollige, kas Teie televiisoril on olemas teleteksti funktsioon.

Võib juhtuda, et kaugjuhtimispulti SRU 5110 peab seadistama Teie seadme
mudeli jaoks.

Helistage klienditoe telefonile, et saada lisainformatsiooni.

6. VAJATE ABI?

Kui Teil on tekkinud küsimusi kaugjuhtimispuldi SRU 5110 kohta, helistage
meie klienditoe telefonile. Kontaktandmed leiate kasutusjuhendi lõpust peale
koodide nimekirja.

Enne helistamist lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Enamikele

probleemidele on võimalik ise lahendust leida. Kui Te ei leia lahendust oma
probleemidele, kirjutage üles oma seadme andmed koodide nimekirjast, mis
asuvad kasutusjuhendi lõpus.

See aitab meie spetsialistidel Teid paremini ja kiiremini juhendada. Leidke
üles oma seadmete mudelite numbrid, mis on seadmetega kaasas või
asuvad seadmete tagaosas. Kui Te helistate klienditoe telefonile, hoidke
kaugjuhtimispult käeulatuses, et meie spesialistid saaksid aidata Teil
määrata, kas see töötab korralikult või mitte.

Selle Philipsi kaugjuhtimispuldi mudelinumber on: SRU 5110/86.

Ostu kuupäev: ______/______/_______

(päev/ kuu/ aasta)


