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Informatsioon kasutajale
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.

GARANTII

1-aastane garantii

Tüüp:

Seerianumber:

Ostu kuupäev:

Müüja nimi, aadress ja allkiri:



Seade Lisafunktsioonid

Televiisor, teine televiisor Ambi Mode, Ambilight, PIP (pilt
pildis funktsioon), Pixelplus,Sleep
(unetaimer), Text Mix

Videomakk, teine videomakk Showview, SP/LP
(salvestuskvaliteet)

Televiisor-videomakk, TV-VCR, TV-DVD, DVD, VCR

Võimendi, kodukino süsteem AM, CD sisend, DSP reþiim, DVD

Digitaalne meedia-vastuvõtja Repeat (kordusfunktsioonid)

Settop-box, satelliitvastuvõtja, Help (abi), Interactive

CD mängija, minidiski mängija Program (programmeerimine),
Repeat (kordusfunktsioonid)

DVD mängija, DVD salvestaja, Help (abi), Interactive
(interaktiivsus), List (nimekiri),
Option (valikud), Pause
(katkestamine)

Personal Video Recorder (salvestusreþiimid)

televiisor-DVD-mängija,
DVD-mängija-videomakk

Audio süsteem, tuuner sisend, FM, ruumheli

Väline digitaalne videoedastaja, (interaktiivsus), List (nimekiri),
Kaabeldekooder Option (valikud), Pause

(katkestamine),

Mängukonsool, Play (taasesitamine), Services
(teenused), Sound (heli), Stop

Kõvakettaga DVD salvestaja (lõpetamine)

6. MUU INFO
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Lisafunktsioonid

3

TURINYS
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1. SISSEJUHATUS

Õnnitleme teid Philipsi SRU 5150 universaalse kaugjuhtimispuldi soetamise
puhul. Kui olete kaugjuhtimispuldi korralikult häälestanud, saate selle abil juhtida
kuni 5 erinevat seadet. Seadistamise ajal on teil võimalik määrata, milliseid
seadmeid soovite juhtida.

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

6. MUU INFO
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“

“

______ _______

Ekraanile kuvatakse MEM FULL (mälu on täis), kui üritate programmeerida
lisafunktsiooni või klahvi funktsiooni selgeks õppida.

Kaugjuhtimispult ei sisene seadistamisreþiimi, kui vajutate klahvile
SELECT.

Seadistamise ajal on võimalik programmeerida ainult 5 seadet.

Valitud seadmele ei ole võimalik funktsioone lisada või on täis
kaugjuhtimispuldi SRU 5150 mälu. Mäluruumi taastamiseks taastage
kaugjuhtimispuldi originaalseaded. Lugege lähemalt peatükist Kõikide
originaalfunktsioonide taastamine“. Kustutatakse kõik kasutaja poolt tehtud
muudatused.

Veenduge, kas patareide täituvuse indikaator ekraanil ( ) ei vilgu (tühjad
patareid). Vajadusel vahetage patareid.

Kaugjuhtimispulti SRU 5150 on võimalik programmeerida ainult 5 seadme
juhtimiseks. Seadmeid ei ole võimalik lisada enne, kui tühjendate kogu mälu.
Lugege lähemalt peatükist Kõikide originaalfunktsioonide taastamine“.
Kustutatakse kõik kasutaja poolt tehtud muudatused.

Kui teil on tekkinud küsimusi kaugjuhtimispuldi SRU 5150 kohta, helistage meie
klienditoe telefonile. Abi saamiseks internetis külastage meie veebilehkülge
www.philips.com/urc.

Enne helistamist lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Enamikele
probleemidele on võimalik ise lahendus leida. Kui te klienditoe telefonile
helistate, hoidke kaugjuhtimispult käeulatuses, et teil oleks võimalik meie
spetsialistide abil määrata, kas see töötab korralikult või mitte.

Selle Philipsi kaugjuhtimispuldi mudelinumber on: SRU 5150/86.

Ostu kuupäev: ______/ /

(Päev/kuu/aasta)

0

0

0

Vajate abi?



5. PATAREIDE VAHETAMINE
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Kui ekraanil hakkab vilkuma patareide täituvuse ikoon ( ), tähendab see, et
patareid hakkavad tühjenema ning te peaksite patareid välja vahetama. Patareide
vahetamisel ei muudeta kasutaja poolt tehtud seadeid.

Vajutage õrnalt kaanele ja lükake seda sissepoole. Nihutage patareipesa
kaant noole suunas ja eemaldage see.

Sisestage patareipessa 3 AAA/R03 patareid vastavalt + ja - polaarsustele.

Asetage patareipesa kaas tagasi oma kohale ja lükake see paika.

1.

2.

3.

6. MUU INFO

Probleemide lahendamine
0

0

0

0

0

0

Probleem

Seade, mida soovite juhtida, ei vasta klahvivajutustele.

Seade, mida soovite juhtida, ei vasta klahvivajutustele õigesti.

Teleteksti klahvid ei tööta.

Kõiki seadme funktsioone ei ole võimalik kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

Ekraanile kuvatakse kirje ERROR (viga), kui üritate programmeerida
lisafunktsiooni või klahvi funktsiooni selgeks õppida.

Võimalik põhjus / lahendus

Suunake SRU 5150 seadme suunas, nii et seadme ja kaugjuhtimispuldi
vahele ei jääks ühtegi takistust.
Veenduge, et soovitud funktsioon on seadmel olemas.
Veenduge, kas patareide täituvuse indikaator ekraanil ( ) ei vilgu (tühjad
patareid). Vajadusel vahetage patareid.

Võimalik, et te kasutate valet koodi.
Programmeerige kaugjuhtimispult uuesti. Kui seade ikka ei toimi õigest,
helistage meie klienditoe telefonil.
Veenduge, kas patareide täituvuse indikaator ekraanil ( ) ei vilgu (tühjad

patareid). Vajadusel vahetage patareid.

Veenduge, et teie televiisoril oleks teleteksti funktsioon aktiveeritud.

Võimalik, et teie kaugjuhtimispult tuleb vastava seadme jaoks kohandada.
Helistage meie klienditoe telefonil.

Originaalpuldilt ei ole võimalik 20 sekundi jooksul signaali saada. SRU 5150
lõpetab funktsiooni programmeerimise. Alustage uuesti sammust 1.
SRU 5150 klahvile vajutati enne, kui see tuvastas signaali ja SRU 5150
lõpetas funktsiooni programmeerimise. Alustage uuesti sammust 1.
Soovitud funktsioon ei toimi originaalkaugjuhtimispuldil.
Veenduge, et originaalpult töötab korralikult.
Veenduge, et kaugjuhtimispuldid asetseksid vastakuti.
Seadme juhtimiseks kasutatava infrapunasignaal on vahemikust väljas. SRU
5150 võib õppida ainult infrapunasignaale, mis jäävad vahemikku 30-60kHz.

0

0

0
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0
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Selle kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik juhtida kuni 5 järgnevat seadet.

Teine televiisor TV2

Isiklik videosalvestaja PVR

DVD-mängija-videomakk DVD-VCR

Tuuner TUNER

Digitaalne meedia-vastuvõtja DMR

Kaabeldekooder CABLE

Minidiski mängija MD

Kõvakettaga DVD salvestaja DVDR-HDD

Televiisor TV

Videomakk VCR

Teine videomakk VCR2

Televiisor-videomakk TV-VCR

Televiisor-DVD-mängija TV-DVD

Võimendi AMPLIFIER

Kodukino süsteem HTS

Audio süsteem AUDIO-SET

Settop-box STB

Satelliitvastuvõtja SAT

Väline digitaalne videoedastaja DVB-T

CD mängija CD

DVD mängija DVD

DVD salvestaja DVDR

Mängukonsool GAME

Seade Tähis ekraanil

Märkused:
0 Patareid on juba kaugjuhtimispulti sisestatud.

Kui te soovite seda kaugjuhtimispulti kasutada televiisori juhtimisel, siis
võite seadistamisel vahele jätta.

Kui juhitav seade on Philips seade, siis võite seadistamisel vahele
jätta.

Seadistamise reþiimist on teil võimalik igal hetkel väljuda, kui vajutate ja
hoiate .

Installeeritud seadmeid ei ole võimalik seadmete nimekirjast kustutada. Teil
on võimalik muuta ainult seadme tootja nimetust (kui te soovite juhtida
mingi muu tootja seadet).

Seadme kustutamiseks peate puhastama seadme mälu. Sellest, kuidas seda
teha, lugege lähemalt peatükist “Kõikide originaalfunktsioonide taastamine“.

0

0

0

0

0

3. sammu

5. sammu

3 sekundi jooksul all SETUP klahvi



1.

2.

3.

4. OK

5.

6. OK

7.

8.

9.

10.

Lülitage sisse seade, mille kasutamiseks soovite oma kaugjuhtimispulti
konfigureerida. Kui konfigureerite DVD mängijat / salvestajat või videomakki,
sisestage plaat või kassett ja alustage taasesitamist.

Patareide aktiveerimiseks kaugjuhtimispuldis tõmmake patareipesast välja
plastist kaitsekile.
Kui kile eemaldamine ei ole lihtne, avage patareipesa kaas, et see kergemini
kätte saada.
Kaugjuhtimispult lülitub automaatselt seadistamisre iimi:

Kaugjuhtimispult on nüüd kasutamiseks valmis ja  sellega on võimalik
juhtida televiisorit.

Valige klahvi abil seade, mida soovite oma kaugjuhtimispuldi abil juhtida
(vaadake järgmisel leheküljel asuvat tabelit).

Vajutage kinnitamiseks klahvile .
Ekraanile kuvatakse tähised ' ' ja 'PHILIPS?'.
Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.

Valige ja klahvide abil oma seadme tootja.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Vajutage ja hoidke all klahvi , kuni seade reageerib kaugjuhtimispuldi
signaalile.
Ekraanile kuvatakse ' '.

Suunake kaugjuhtimispult seadmele.
Kaugjuhtimispult edastab väljalülitumise signaali kõikidele seadmetele, mis
mällu on salvestatud. Iga kord, kui edastatakse kood, kuvatakse ekraanile
'TEST 01, 02, 03'.

Kui seade reageerib kaugjuhtimispuldi signaalile, vabastage klahv.
Kaugjuhtimispult tuvastas signaalikoodi, mis sobib teie seadmele. Ekraanile
kuvatakse 'SETUP OK'.
Kui seade ei reageeri kaugjuhtimispuldile ning ekraanile kuvatakse 'LIST
END', tähendab see, et sobivat koodi ei leitud. Selle seadme juhtimiseks selle
kaugjuhtimispuldi abil tuleb sellelt 'õppida' kõik koodid ühekaupa. Lugege
lähemalt peatükist Klahvi funktsioonide õppimine“.

Veenduge, kas kaugjuhtimispuldi abil on nüüd võimalik juhtida kõiki seadme
funktsioone.
Kui see nii on, siis on kaugjuhtimispult seadme juhtimiseks valmis.
Taustavalgus lülitatakse välja.
Kui kõiki funktsioone ei ole võimalik juhtida, sooritage punktis 11 kirjeldatud
tegevus.

ui te soovite seadistada kaugjuhtimispulti teiste seadmete jaoks, sooritage
punktis 11 kirjeldatud tegevus.

0

0

0

0

þ
Ekraanile kuvatakse tähised , ' ' ja 'TV?'
Taustavalgustus lülitatakse sisse;
Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.

Kui teie seadme tootjat ei ole nimekirjas, võite valida suvalise tootja.

“

K

0

0

0

0

'SETUP'
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4. LISAVÕIMALUSED

Taustavalguse sisse ja välja lülitamine

Kõikide originaalfunktsioonide taastamine

Taustavalguse funktsioon lülitab sisse ekraani taustavalguse, nii et teil on
võimalik kõiki sõnumeid selgelt näha ka hämaras toas. Taustavalguse funktsioon
kulutab energiat ning tänu sellele väheneb patareide eluiga. Taustavalguse
funktsiooni on võimalik sisse ja välja lülitada.

Taustavalguse funktsioon lülitatakse välja ja ekraani taustavalgus ei sütti
enam.

Taustavalguse funktsioon lülitatakse sisse ja ekraani taustavalgus põleb
kaugjuhtimispuldi kasutamisel.

Mõnikord võib osutuda vajalikuks kõikide kaugjuhtimispuldi
originaalfunktsioonide taastamine (näiteks, kui kaugjuhtimispuldi mälu on saanu
täis ning teil on vaja seda seadistada uue seadme või funktsiooni jaoks).
Vajadusel taastatakse kõik kaugjuhtimispuldi originaalseaded ning kustutatakse
kasutaja poolt tehtud muudatused.

Vajutage ja hoidke korraga 3 sekundi jooksul all numbriklahve ja .
Ekraanil süttib SETUP ikoon. Kaugjuhtimispult on nüüd seadistusre iimis.

Vajutage üksteise järel klahve , ja (selles järjekorras).
Ekraanile kuvatakse kirje '981 - WAIT'. Kõik originaalfunktsioonid taastati
ning kasutaja poolt muudatused kustutati.

Taustavalguse välja lülitamine

Taustavalguse sisse lülitamine

0

0

Vajutage ja hoidke korraga 3 sekundi jooksul all numbriklahve ja .

Vajutage ja hoidke korraga 3 sekundi jooksul all numbriklahve ja .

þ
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2.

3. OK

XTRA (LEARN) SELECT (SETUP).

1.

2. SELECT

3.

4. LEARN

5.

punktist 1

Valige ja klahvide abil menüüst 'DELETE TV' (televiisori kustutamine).

Televiisori reþiimi kustutamiseks vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse kirje'DEVICE DELETED'.
Televiisori re iim on kustutatud.

Kui osad originaalpuldi funktsioonid ei toimi SRU 5150 kaugjuhtimispuldil, on
teil võimalik need SRU 5150 kaugjuhtimispuldile selgeks õpetada“. Vastava
funktsiooni võite salvestada suvalise SRU 5150 klahvi alla, välja arvatud
klahvidele ja Eelnevalt klahvile salvestatud
funktsioon kustutatakse.

Originaalpult peab olema samuti kasutusvalmis.

Valige klahvi abil soovitud seadme reþiim (näiteks DVD).

Asetage mõlemad kaugjuhtimispuldid tasasele alusele (näiteks lauale) ning
suunake need teineteisele vastu, umbes 5-10 cm kaugusel üksteisest.

Vajutage korraga SRU 5150 klahvidele ja klahv, millele soovite
funktsiooni määrata, ja hoidke all 3 sekundi jooksul, kuni ekraanile
kuvatakse tähis ning kirje 'LEARNING'.

Vajutage originaalpuldil klahvile, mille funktsiooni te soovite selgeks
õpetada“.
Süttib tähis. SRU 5150 kopeerib funktsiooni originaalpuldilt.
Kui kaugjuhtimispult on soovitud funktsiooni selgeks õppinud, kuvatakse
ekraanile kinnitamiseks kirje 'LEARN OK'
Kui ekraanile kuvatakse kirje 'ERROR' (viga) või 'MEM FULL' (mälu täis),
alustage uuesti . Lugege lähemalt ka peatükki 'Probleemide
lahendamine'.

\ [

þ

“

“

LEARN

0

0

0

0

0

Klahvi funktsiooni õppimine
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11. SELECT

'SETUP'

12. punkti 3

Vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all klahvi :

Ekraanile kuvatakse tähised , ja 'TV?'

Kaugjuhtimispult on nüüd seadistamisreþiimis.

Jätkamiseks liikuge tagasi .

0

0

0

Kaugjuhtimispult lülitub automaatselt seadistamisreþiimi:
' '

Taustavalgustus lülitatakse sisse;
Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.

Kui peale mitmeid proovimisi ei vasta seade ikkagi kaugjuhtimispuldi
signaalidele, ei suuda kaugjuhtimispult antud seadme jaoks sobivat koodi
tuvastada. Selle seadme juhtimiseks selle kaugjuhtimispuldi abil tuleb
sellelt 'õppida' kõik koodid ühekaupa. Lugege lähemalt peatükist “Klahvi
funktsioonide õppimine“.

0

0

0

3. KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

Klahvid ja funktsioonid
Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on toodud leheküljel 3.

1. Ekraan

SETUP:

LEARN:

TV:

PHILIPS:

2. LEARN

XTRA

3. DISC

/ HDD

/ SUBTITLE

/ FAV

infoaken. Näitab, mida kaugjuhtimispult parajasti
teeb.

kaugjuhtimispult on seadistamisre iimis või
funktsioonide reþiimis.

kaugjuhtimispult on õppimise re iimis.

:patareide täituvus. Kui patareid hakkavad
tühjenema, siis see ikoon vilgub.

: süttib, kui kaugjuhtimispult on seadistamise,
õppimise või funktsioonide re iimis.

: süttib, kui kaugjuhtimispult edastab signaali.

: süttib, kui kaugjuhtimispult võtab vastu signaali
õppimise või funktsioonide re iimis.

valitud seadme tähis.

valitud seadme tootja.

....................lülitab taustavalgustuse välja (kui see on sisse lülitatud).

Lülitab välja lisafunktsioonid valitud seadme jaoks.

/ .............TV re iim: teletekst sisse / välja.

DVD re iim: plaadimenüüsse sisenemine.

..............TV re iim: teksti hoidmine.

DVD-R re iim: kõvaketta menüüsse sisenemine.

.....TV re iim: laiekraan-televiisor.

DVD re iim: subtiitrid.

...............TV re iim: teksti välja lülitamine.

SAT re iim: lemmikkanalite nimekiri.

þ

þ

þ

þ

..................lülitab kaugjuhtimispuldi õppimisereþiimi.

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

C

M
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3. KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

4. MENU

5. OK

6. INFO

7.

8. – VOL +

9. Ciparu taustiòi

10. AV

11.

12. -/--

13.

SURROUND

14. – PROG +

15. BACK

16. Nooleklahvid

17. GUIDE

18.

19. SETUP

SELECT

............................menüü sisse / välja lülitamine.

..................................valiku kinnitamine.

..............................kanaliinfo ekraanile kuvamine.

..................................televiisori heli vaigistamine.

..........................televiisori heli reguleerimine.

..............TV re iim: kanalite ja funktsioonide otsevalik.
AMP re iim: allikavaliku klahvid (TV, DVD, VCR,
TUNER, CD, AUX).

..................................valib teie seadme väliste sisendite vahel.

.................................TV re iim: punane teleteksti klahv*.

......................................VCR/DVD re iim: tagasisuunas kerimine.

...................................TV re iim: sisukord.

......................................VCR/DVD re iim: taasesitamine.

.................................TV re iim: sinine teleteksti klahv*.

......................................VCR/DVD re iim: edasisuunas kerimine.

..................................TV re iim: roheline teleteksti klahv*.

......................................VCR/DVD re iim: lõpetamine.

..................................VCR/DVD re iim: salvestamine.

...................................TV re iim: kollane teleteksti klahv*.

......................................VCR/DVD : pau .

.................................valib ühe- ja kahekohaliste kanalinumbrite vahel.

.................................eelmise programmi / kanali valimine..

...................ruumheli re iimide valimine.

.......................järgmise programmi / kanali valimine.

.............................menüüs ühe taseme võrra tagasi liikumine või
menüü sulgemine.

.................Menüüs nooltega üles, alla, vasakule, paremale
liikumine.

............................STB re iim: avab elektroonilise telekava.

(Standby) ..................Lülitab seadme TV, DVD,VCR, AMP, CD või STB
sisse või välja.

...........................lülitab kaugjuhtimispuldi seadistamisre iimi.

..........................taustavalguse sisse lülitamine (kui see on võimalik).
Seadmete reþiimide valimine. Valida on võimalik
ainult neid seadmeid, millele on kaugjuhtimispult
seadistatud.

Iga seadme puhul, mille jaoks kaugjuhtimispult konfigureeritakse, on võimalik
lisada funktsioone. Sellest lugege lähemalt peatükist 'Lisafunktsioonide lisamine'.

Erinevate seadmete lisafunktsioonide nimekiri on toodud selle kasutusjuhendi
lõpus.
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* Märkus: Märkus: Kui te soovite värviklahve kasutada DVDR-HDD reþiimis
valikuklahvidena, siis tuleb need valikud õpetada lisafunktsioonide
klahvile XTRA. Lugege lähemalt peatükist 'Lisafunktsioonide
lisamine'.

Lisafunktsioonid
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4. LISAVÕIMALUSED

Funktsioonide lisamine

Seadmete kustutamine mälust

Märkus: Lisada on võimalik ainult funktsioone, mis on olemas ka seadme
esialgsel kaugjuhtimispuldil.

1. 3 sekundi jooksul all klahvi XTRA

2.
OK

3.

4.

punktist 1

1. SELECT
OK

2. XTRA

3.
OK

4. XTRA

1. 3 sekundi jooksul all SETUP klahvi:

'SETUP'

Vajutage ja hoidke :
taustavalgus lülitatakse sisse (kui on võimalik).

Valige ja klahvide abil funktsioon, mida soovite lisada või muuta.
Vajutage kinnitamiseks klahvile .
Ekraanile kuvatakse tähised ja , lisaks ka kirje
'LEARNING'.  un

Asetage mõlemad kaugjuhtimispuldid tasasele alusele (näiteks lauale) ning
suunake need teineteisele vastu, 5-10 cm kaugusel üksteisest.

Vajutage originaalpuldil klahvile, mille funktsiooni te soovite selgeks
õpetada“ (näiteks televiisori klahvile AMBILIGHT) või vajutage klahvile ,
kui te tahate liikuda tagasi punkti 2.
Ekraanile kuvatakse tähis ning kirje (näiteks 'TV-AMBILIGHT LEARN
OK'). Valitud funktsioon on edukalt lisatud.
Kui ekraanile kuvatakse kirje 'ERROR' (viga) või 'MEM FULL' (mälu täis),
alustage uuesti . Lugege lähemalt ka peatükki 'Probleemide
lahendamine'.

Valige klahvi abil soovitud seade (näiteks DVD).
Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse selle seadme viimativalitud funktsioon (näiteks DVD-
SHOWVIEW).
Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.

Valige ja klahvide abil funktsioon, mida soovite aktiveerida (näiteks
DVD-ZOOM). Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Tavare iimi tagasi liikumiseks vajutage uuesti klahvile .

Televiisori näide:

Vajutage ja hoidke
taustavalgus lülitatakse sisse (kui on võimalik).
ekraanile kuvatakse tähised , ja 'TV?'
Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.

0

0

ekraanile kuvatakse tähised ja ' '.
Klahvid, mis on kasutamiseks valmis, hakkavad vilkuma.
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'SETUP'

'LEARN'   SETUP'
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Lisafunktsioonide kasutamine
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