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Váš dálkový ovladač
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1. Úvodem
Děkujeme vám, že jste zakoupili univerzální ovladač Philips. Po
instalaci můžete ovladačem obsluhovat nejběžnější funkce téměř
všech značek TV, DVD přehrávačů/rekordérů, videorekordérů,
zesilovačů/přijímačů, CD přehrávačů a STB (set-top box, satelitní
nebo kabelový přijímač).
Informace o přípravě tohoto ovladače k činnosti naleznete v kap.
„Instalace dálkového ovladače“.

2. Funkce tlačítek
Obrázek na straně 3 vám podává přehled všech tlačítek i jejich
funkcí. Tento ovládač obsluhuje pouze ty funkce, které ovládané
přístroje umožňují.

Všeobecné ovládací prvky
1 1 (Stand-by). . . . .  zapne/vypne TV, DVD přehrávač/rekordér,
videorekordér, zesilovač/přijímač, CD
přehrávač nebo STB (set-top box,
satelitní či kabelový dekodér)
2 SHIFT. . . . . . . . . . . .  zpřístupňuje zvláštní funkce
3 GUIDE. . . . . . . . . . .  - zobrazuje EPG (elektronického
programového průvodce) (TV, STB)
INFO
- zobrazuje předvolbu na obrazovce
information (TV, STB, DVD)
4 VOL (hlasitost) +/-.  nastavuje hlasitost TV
5 MENU. . . . . . . . . . . . - zobrazuje nabídku
- zobrazuje teletext (TV, STB)
6 Kurzorová tlačítka. .  - pohyb kurzoru v nabídce doleva,
doprava, nahoru a dolů
Ovládací tlačítka - obsluha videorekordéru/DVD při
VCR/DVD
zvoleném ovládání TV
pauza
X
56

- převíjení zpět/vpřed

- stop
x
7 OK. . . . . . . . . . . . . . .  - potvrzuje volbu
- přehrávání (VCR, DVD)
B
8 SETUP. . . . . . . . . . .  používá se pro nastavení ovladače
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Česky

9 AV . . . . . . . . . . . . . . .  - přepíná vnější vstupy (audio/video)
zařízení (TV, STB)
- možnosti nastavení obrazu (TV, STB)
. . . . . . . . . . . . . . . . .  možnosti nastavení zvuku (TV, STB)

qa -/--. . . . . . . . . . . . . . . .  přepíná jedno- a dvouciferné číslo
předvolby (TV, STB)
qs Číselná tlačítka. . .  pro přímou volbu předvoleb (TV, STB,
AMP)
Tlačítka volby
TV, DVD,VCR,TUNER, CD,AUX nebo
zdroje
HDD (pevný disk) (AMP)
qd LEARN. . . . . . . . . . .  nastavuje funkci učení
qf z. . . . . . . . . . . . . . . . .  - nahrávání. Dvojím stisknutím spustíte
nahrávání. U některých značek je
nutné stisknou jednou a pak znovu na
3 sekundy.
- vrátí se k naposledy sledované
předvolbě
qg BACK. . . . . . . . . . . .  - vrátí se v nabídce o jednu úroveň zpět
nebo vypne nabídku (TV, STB, DVD)
- vypne teletext
qh SELECT. . . . . . . . . .  volí režim TV, DVD, STB nebo AMP
qj PROG(ram) +/-. . .  volí další/předchozí předvolbu (TV, STB)
qk FAV. . . . . . . . . . . . . .  volí další/předchozí oblíbenou předvolbu
(TV, STB)
zmrazí aktuální stránku teletextu (TV,
STB)
přepíná širokoúhlé režimy TV (TV, STB)
ql C. . . . . . . . . . . . . . . . .  ruší zadání (TV, STB, DVD)
vypne zvuk TV
(umlčení)

Použití tlačítka Shift
Tlačítko SHIFT se používá k vyvolání přídavných funkcí aktuálního
zařízení, např. Menu, Exit, kurzoru apod.
Ne všechny kódy umožňují použití funkcí s tlačítkem Shift. Pro
přístup k přídavným funkcím:
1
–
2
–
3

4
–
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Stiskem SELECT vyberte režim požadovaného zařízení (TV,
DVD, STB nebo AMP).
Kontrolka režimu zařízení v okénku voliče se rozsvítí.
Stiskněte a uvolněte tlačítko SHIFT.
Kontrolka režimu zařízení zůstane svítit a indikuje tak
přídavný režim.
Stiskem dalších tlačítek vyzkoušejte, které funkce jsou
dostupné pro zvolené zařízení.
Jsou dostupné pouze ty funkce, které obsahuje originální
ovladač zařízení.
Stiskem a uvolněním tlačítka SHIFT se vrátíte do normálního
režimu.
Pokud v přídavném režimu nestisknete žádné další tlačítko,
ovladač se vrátí do normálního režimu (ne-přídavného) po
20 sekundách.
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Instalace dálkového ovladače
Česky

Vložení baterií
1

Na zadní straně ovladače
naleznete malý výklenek. Vložte
do něj prst (nehet) a vytáhněte
bateriové pouzdro.

2

Vložte do pouzdra dvě lithiové
baterie CR2032 podle obrázku.
Ujistěte se, že strana baterií
s textem je otočena nahoru.
Zasuňte bateriové pouzdro zpět
a zatlačte je jemně na místo.

3

Poznámky
–
Ovladač se automaticky vypne po uplynutí 30 sekund od
posledního stisknutí tlačítka.
–
Během výměny baterií se nevymaže paměť ovladače, takže
nepřijdete o uložené kódy.

Nastavení dálkového ovladače
Je nutné, jen pokud ovládaná zařízení nereagují na povely SRU7140.
V takovém případě SRU7140 nerozpoznal značku či model zařízení
a je nutné jej naprogramovat tak, aby se tak stalo.
Ovladač můžete nastavit přímým zadáním kódu značky a přístroje
nebo vyhledáním kódu z databáze přístroje.
Jakýkoli druh kódu můžete uložit pod kterýkoli režim zařízení
(kromě TV). Můžete např. uložit kódy videorekordéru (VCR)
pod AMP nebo kódy DVD pod STB apod. Kódy pro ovládání TV
můžete uložit pouze pod TV.
Přiřazení kódů režimu zařízení automaticky smaže všechny dříve
naučené příkazy tohoto režimu.
Ruční zadání kódů
1
Vyhledejte značku zařízení v seznamu kódů (samostatně
přiložen). Pro každou značku je uveden jeden nebo více
kódů. Zvolte první z uvedených kódů.
2
Zapněte ručně zařízení.
3
Stiskem tlačítka SELECT vyberte požadované zařízení (TV,
DVD, STB nebo AMP).
V okénku voliče se rozsvítí kontrolka.
4
Stiskněte a držte tlačítko SETUP, až kontrolka režimu zařízení
blikne a rozsvítí se trvale; pak tlačítko uvolněte.
5
Číselnými tlačítky zadejte čtyřmístný kód, který jste nalezli
v kroku 1.
–
Po zadání platného kódu kontrolka zhasne. Byl-li zadán
chybný kód, kontrolka bliká.
6
Namiřte ovladač na zařízení a ověřte, zda správně pracují
všechna tlačítka.
–
Pokud zařízení reaguje správně, není nutné další nastavování.
Ovládač je nyní připraven k obsluze zařízení.
7
Nezapomeňte si poznamenat správný kód.
•
Pokud zařízení nereaguje správně na některá nebo žádná
tlačítka, použijte další kód v seznamu.
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Česky

Vyhledání kódu
Pokud ovladač nereaguje správně ani po vyzkoušení všech kódů
pro značku, nebo pokud není značka v seznamu, pokuste se nalézt
správné nastavení vyhledáním kódu. Vyhledávání se spustí od právě
zadaného kódu.
Automatické vyhledání kódu
Ovladač automaticky vyhledá správný kód pro zařízení.
1
Zapněte ručně zařízení.
2
Stiskem tlačítka SELECT vyberte požadované zařízení (TV,
DVD, STB nebo AMP).
–
V okénku voliče se rozsvítí kontrolka.
3
Stiskněte a držte tlačítko SETUP, až kontrolka režimu zařízení
blikne a rozsvítí se trvale; pak tlačítko uvolněte.
4
Stiskněte tlačítko PROG + a uvolněte je.
–
Dálkový ovladač začne nyní postupně vysílat všechny kódy
pro povel Program +, které obsahuje. S každým vyslaným
kódem kontrolka režimu zařízení zhasne.
–
Pokud zařízení nepoužívá povel PROG +, můžete použít
tlačítko 1 (Stand-by).
–
Pokud náhodou zmeškáte požadovaný kód, stiskem PROG spusťte vyhledávání zpět, až zařízení začne opět reagovat.
5
Stiskem a přidržením tlačítka (Mute) nainstalujte kód.
–
Pokud dojde k vyčerpání všech kódů určité značky, kontrolka
zařízení bliká rychle po dobu 3 sekund.
Programování s vyhledáním značky
Umožňuje vyhledání správného kódu zařízení určité značky
v databázi určitého výrobce.
•

Tabulku databáze kódů naleznete na str. 2.

1
2

Zapněte ručně zařízení.
Stiskem tlačítka SELECT vyberte požadované zařízení (TV,
DVD, STB nebo AMP).
V okénku voliče se rozsvítí kontrolka.
Stiskněte a držte tlačítko SETUP, až kontrolka režimu zařízení
blikne a rozsvítí se trvale; pak tlačítko uvolněte.
Stiskem příslušného číselného tlačítka (1-6) zadejte
požadovanou značku (viz tabulku).
Stiskem „0“ spustíte vyhledávání kódu, jak již bylo popsáno.
Tiskněte a uvolňujte tlačítko PROG + (nebo B (pro VCR)
nebo 1), až začne zařízení reagovat.
S každým vyslaným kódem kontrolka režimu zařízení zhasne.
Pokud náhodou zmeškáte požadovaný kód, stiskem PROG spusťte vyhledávání zpět, až zařízení začne opět reagovat.
Stiskem a přidržením tlačítka (Mute) nainstalujte kód.
Pokud dojde k vyčerpání všech kódů určité značky, kontrolka
zařízení bliká rychle po dobu 3 sekund.

3
4
–
5
–
•
5
–

Programování kódů kombinovaných zařízení
Některá zařízení kombo (např. TV/VCR,TV/DVD, DVD/VCR, atd.)
vyžadují k ovládání obou částí přístroje nastavení dvou různých
tlačítek pro volbu zařízení. Pokud například máte kombo TV/DVD,
může být nutné nastavit kódy pro ovládání TV pod tlačítko TV a jiné
kódy pro DVD pod tlačítko DVD.
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Pokročilé funkce
Česky

Přiřazení ovládání hlasitosti jinému zařízení
(Volume control punch through)
Ve většině systémů domácího kina se hlasitost zvuku řídí pouze
jedním přístrojem (obvykle TV nebo zesilovačem). To znamená, že
při nastavování hlasitosti některého zařízení musíte vždy přepnout
režim ovladače na TV nebo AMP.
Vychází-li zvuk z reproduktorů např. TV, ovladač musí být neustále
v režimu TV, aby bylo možné upravit hlasitost jiného zařízení, např.
set-top boxu.
Funkce „Volume control punch through“ vám umožňuje používat
tlačítka hlasitosti VOL +/- a umlčení k ovládání hlasitosti všech
zařízení systému, i těch, které nemají vlastní regulaci hlasitosti.
1
2
–
3
4
5
–
–
–
•

Nejprve určete, které zařízení (tlačítko volby zdroje) má
sloužit k řízení hlasitosti (např. AMP).
Stiskem SELECT vyberte režim zařízení pro nastavení
hlasitosti (TV, DVD, STR nebo AMP).
Kontrolka zvoleného režimu se rozsvítí v okénku voliče.
Stiskněte a držte tlačítko SETUP, až kontrolka režimu zařízení
blikne a opět se rozsvítí, pak tlačítko uvolněte.
Stiskněte a držte tlačítko (Mute), až kontrolka blikne
jednou, pak tlačítko uvolněte.
Stiskněte a uvolněte tlačítko (Mute).
Kontrolka režimu zařízení zhasne.
Všechna ostatní zařízení mají nyní nastavenu hlasitost
a umlčení na řízení zvoleného zdroje (AMP).
Pokud zvolené zdrojové zařízení nemá vlastní kódy hlasitosti/
umlčení, kontrolka rychle bliká po dobu 3 sekund.
Řízení hlasitosti/umlčení vrátíte do výchozího stavu
opakováním uvedeného postupu.

Učení kódů
Pokud vám na ovladači chybějí určité funkce originálního ovladače,
může se ovladač tyto funkce naučit z originálního ovladače.
Tipy k učení funkcí
•
Naučeny mohou být pouze povely originálního ovladače.
•
Nejprve vymažte všechny naučené funkce pro příslušný
režim zařízení (TV, DVD, STB či AMP), abyste se ujistili, že
tento režim neobsahuje žádné naučené funkce. Postupujte
podle kap. „Odstranění všech naučených funkcí režimu
zařízení“.
•
Oba ovladače položte proti sobě tak, aby IR vysílače byly
přímo proti sobě. Může být nutné nastavit výšku některého
z ovladačů.
•
Ovladači během učení nepohybujte a neměňte jejich
vzdálenost.
•
Nové funkce můžete naučit všechna tlačítka ovladače kromě
tlačítek LEARN, SELECT, SHIFT a SETUP.
•
Některé funkce nebo celé typy dálkových ovladačů nemusí
být možné naučit.
•
V tomto i originálním ovladači použijte nové baterie.
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Česky

Návod k použití

30 mm

1
2
–
3
4
–
5

6
–
7
8
9

Položte oba ovladače na rovný povrch (jako je stůl) a namiřte
je proti sobě ve vzdálenosti asi 30 mm. Může být nutné
nastavit výšku některého z ovladačů.
Stiskem SELECT vyberte požadovaný režim zařízení (TV,
DVD, STB nebo AMP).
Kontrolka zvoleného režimu se rozsvítí v okénku voliče.
Stiskněte a držte tlačítko SETUP, až kontrolka režimu zařízení
blikne a opět se rozsvítí, pak tlačítko uvolněte.
Stiskněte tlačítko LEARN.
Kontrolka zařízení blikne jednou, pak zůstane svítit.
Stiskněte tlačítko, které chcete naučit nový povel (cílové
tlačítko). Např. 1 (Stand-by). Pro přídavné funkce (přes
tlačítko SHIFT) stiskněte nejprve SHIFT a pak požadované
tlačítko. Viz kap. „Použití tlačítka SHIFT“.
Na originálním ovladači stiskněte a držte tlačítko, jehož funkci
chcete kopírovat (např. POWER), až kontrolka zařízení blikne
jednou a rozsvítí se.
Pokud dojde k potížím při učení, kontrolka bliká po dobu
3 sekund a pak zůstane svítit.
Pokud se tak stane, opakujte kroky 5 až 6.
Kroky 5 a 6 opakujte pro všechna tlačítka zvoleného zařízení,
která chcete ovladač naučit.
Po naučení všech požadovaných funkcí stiskněte a uvolněte
tlačítko SETUP. Učení kódům je skončeno.
Opakujte předchozí postup pro další zařízení, jejichž kódy
chcete ovladač naučit.

Odstranění všech naučených funkcí režimu
zařízení
1
–
2
3
–
4
–
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Stiskem tlačítka SELECT vyberte režim zařízení (TV, DVD,
STB nebo AMP), jehož naučené funkce chcete vymazat.
Kontrolka zvoleného režimu se rozsvítí v okénku voliče.
Stiskněte a držte tlačítko SETUP, až kontrolka režimu zařízení
blikne a opět se rozsvítí, pak tlačítko uvolněte.
Stiskněte tlačítko LEARN dvakrát.
Kontrolka zařízení bliká.
Stiskněte a uvolněte číselné tlačítko 1.
Kontrolka zařízení zhasne a všechny naučené funkce jsou
vymazány.
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Řešení potíží
Česky

Problém

Řešení

Ovladač neovládá zařízení.

Naučte tlačítka ovladače
správným kódům z originálního
ovladače zařízení. Viz „Učení
kódů“.
Naprogramujte jinak ovladač.
Vložte nové baterie (po vložení
může být nutné ovladač znovu
nastavit).

Ovladač neovládá správně
některé funkce zařízení.

Ovladač nemusí být kompatibilní
se zařízením.
Naprogramujte jinak ovladač.

Po nastavení kódu výrobku bliká
kontrolka zařízení po dobu 3
sekund.

Ovladač není schopen ovládat
všechny funkce zvoleného
zařízení nebo jsou tlačítka
originálního ovladače jinak
popsána.
Ovladač nepřijal kód.
Zkuste kód vložit znovu nebo
vložte jiný kód.

10
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Linka pomoci
Země
Australia
België/ Belgique/
Belgien
Česká republika
Danmark
France
Deutschland
España
′Ελλάda
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
Suisse/ die Schweiz/
Svizzera
Suomi
Sverige
United Kingdom

Telefonní číslo
1300 363 391

Tarif
místní tarif

070 253 011
233 099 330
35258758
08 9165 0007
0180 5 007 533
902 889 343
00800 3122 1219
01 6011158
199 404 043
40 6661 5645
0900 0400 062
0800 625 224
22 70 82 58
0820 901116
2 1359 1441

0,17
místní tarif
místní tarif
0,23
0,12
0,15
místní tarif
místní tarif
0.25
místní tarif
0,20
místní tarif
místní tarif
místní tarif
místní tarif

044 212 0045
09 2294 8258
08 7505196
0906 1010 018

místní tarif
místní tarif
místní tarif
£ 0.15

Informace pro zákazníky
Likvidace nepotřebného výrobku
Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce
kvalitních materiálů a součástí, které je možno
recyklovat a znovu použít.
Označení výrobku touto přeškrtnutou popelnicí
znamená, že výrobek podléhá evropské směrnici
2002/96/EC.
Při likvidaci postupujte podle místních zákonů a předpisů pro
zacházení s elektrickým a elektronickým odpadem.
Postupujte, prosíme, ve shodě s místními předpisy a nevyhazujte
nepotřebný přístroj ani jeho díly do domácího odpadu. Správné
zacházení s tímto odpadem má zásadní vliv na omezení
případných škodlivých vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.
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