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TEIE KAUGJUHTIMISPULT

Oleme rõõmsad, et otsustasite osta Philips toote. Seadme mugavaks kasutamiseks
ja Philips sooduspakkumistest osasaamiseks soovitame teil registreerida oma
kaugjuhtimispult koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Järjekorr-
anumber Televiisor Videomakk / DVD-seade Kaabli- / satelliitplokk

VANA SEADME HÄVITAMINE

11

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.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem

Seade, mida soovite juhtida, ei
vasta klahvivajutustele

Lahendus

Veenduge, et valitud oleks õige reþiimi kood.
Lugege lähemalt peatükist Koodide
otsimine”.

Programmeerige kaugjuhtimispuldile uus
kood.

Vahetage välja patareid (võib juhtuda, et
peate oma kaugjuhtimispuldi peale patareide
sisestamist uuesti häälestama).

”

Kaugjuhtimispuldi abil ei ole
võimalik juhtida kõiki seadme
funktsioone

See kaugjuhtimispult ei pruugi teie
seadmega sobida.

Programmeerige kaugjuhtimispuldile uus
kood.

Reþiimi märgutuluke vilgub peale
koodi programmeerimist kolm
sekundit

Kaugjuhtimispuldi abil ei pruugi olla võimalik
kõiki seadme funktsioone juhtida. Klahvide
nimetused kaugjuhtimispuldil SRU7140 ja
originaalpuldil võivad erineda.

Sisestatud kood ei sobinud
kaugjuhtimispuldile.

Programmeerige uuesti sama kood või
proovige sisestada uus kood.

3

TURINYSJOONISED

Lükake lahti
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1. SISSEJUHATUS

Õnnitleme teid Philipsi SRU 7140 universaalse kaugjuhtimispuldi soetamise puhul.
Kui olete kaugjuhtimispuldi korralikult häälestanud, saate selle abil juhtida enamike
koduste elektroonikaseadete põhifunktsioone: televiisorit, DVD mängijat /
salvestajat, STB seadet (settop box, satelliittuuner, kaabeldekooder), videomakki ja
CD mängijat / salvestajat.

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

2. KLAHVID JA FUNKTSIOONID

Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on toodud leheküljel 3.
Kaugjuhtimispuldi abil on võimalik juhtida ainult funktsioone, mille jaoks teie
seadmed on programmeeritud.

ja CD mängija) sisse / välja lülitamine.
...................Lisafunktsioonide klahv.
...................Elektroonilise telekava (TV, STB) ekraanile kuvatamine.

.....................kanaliinformatsiooni kuvamine ekraanile (TV, STB, DVD).
+/- .......Televiisori helitugevuse muutmine.

...................Menüüakna kuvamine.
.........................Teleteksti sisse lülitamine (TV, STB).

Videomaki, DVD mängija / salvestaja juhtimine
televiisorireþiimis.

..........................katkestamine.
.................kerimine edasi- / tagasisuunas.

.........................lõpetamine.

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

B

C

`

O R

P

(Standby).......Seadme (televiisor, DVD mängija / salvestaja, STB seade
(settop box, satelliittuuner, kaabeldekooder), videomakk

........liigutab kursorit menüüs üles, alla, paremale ja vasakule.

SHIFT

GUIDE

INFO

VOL(ume)

MENU

Nooleklahvid

VCR/DVD klahvid

OK

.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

.............................

... LISAVÕIMALUSED
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1.

2. SELECT

3. SETUP

4. LEARN

5.

6.

7.

8. SETUP

9.

Asetage mõlemad kaugjuhtimispuldid tasasele alusele (näiteks lauale) ning
suunake need teineteisele vastu, umbes 30 mm kaugusel üksteisest. Vajadusel
muutke ühe või mõlema puldi kõrgust.

Vajutage klahvile ja valige soovitud re iim (TV, DVD, STB või AMP).

Vajutage ja hoidke all klahvi , kuni valitud seadme re iimi märgutuluke
vilgub korra ja seejärel jääb põlema, seejärel vabastage klahv.

Vajutage klahvile .

Vajutage klahvile, millele soovite õpetada uut funktsiooni (sihtklahv), näiteks
(Standby).

Vajutage ja hoidke all originaalpuldil klahvi, mille funktsiooni soovite kopeerida
(näiteks POWER), kuni valitud re iimi märgutuluke vilgub ühe korra ja jääb
põlema.

Ülejäänud funktsioonide õpetamiseks korrake punktides 5 ja 6 kirjeldatud
tegevusi.

Kui olete koodide õpetamisega lõpule jõudnud, vajutage klahvile .
Koodide õppimine on lõppenud.

Korrake ülalpool kirjeldatud tegevusi teiste kaugjuhtimispultide jaoks, mille
funktsioone soovite SRU 7140 selgeks õpetada.

þ

Valikuaknas süttib vastava reþiimi märgutuluke.

þ

Valitud reþiimi märgutuluke vilgub ühe korra ja jääb siis põlema.

Lisafunktsioonide jaoks vajutage esmalt klahvile, seejärel vajutage
funktsiooniklahvile. Lugege lähemalt peatükist ”Shift klahvi kasutamine”.

þ

Kui tekib probleem, vilgub seadme reþiimi märgutuluke kolm sekundit ja jääb
seejärel põlema.

Sellisel juhul korrake punktides 5 ja 6 kirjeldatud tegevusi.

0

0

0

0

0

B

1. SELECT

2. SETUP

3. LEARN

4. 1

Vajutage klahvile ja valige reþiim, milles soovite õpitud funktsioonid
kustutada (TV, DVD, STB või AMP).

Vajutage ja hoidke all klahvi , kuni valitud seadme re iimi märgutuluke
vilgub korra ja seejärel jääb põlema, seejärel vabastage klahv.

Vajutage kaks korda klahvile .

Vajutage numbriklahvile .

0

0

0

Valikuaknas süttib vastava reþiimi märgutuluke.

þ

Valitud reþiimi märgutuluke vilgub ühe korra.

Reþiimi märgutuluke kustub ja kaugjuhtimispuldi mälust kustutatakse kõik
selle reþiimiga seotud õpitud lisafunktsioonid.

Kõikide õpitud funktsioonide kustutamine seadme
re iimisþ
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4. LISAVÕIMALUSED

Helitugevuse reguleerimine

Klahvi funktsiooni õppimine

Enamikes kodukinosüsteemides reguleeritakse helitugevust ühe seadme kaudu
(harilikult on selleks televiisor või võimendi). See tähendab, et kõikide muude
seadmete helitugevuse reguleerimiseks peaksite te oma süsteemi lülitama TV või
AMP reþiimi.

Kui heli tuleb televiisori kõlarite kaudu, peab kaugjuhtimispult näiteks settop boksi
heli reguleerimiseks olema TV re iimis.

Siinkirjeldatud funktsioon võimaldab teil seadistada kaugjuhtimispuldi ja
(Mute) klahve nii, et nende abil oleks võimalik reguleerida kõikide ühendatud

seadmete helitugevust - isegi nende, millel algselt helitugevuse reguleerimise
funktsiooni ei ole.

Esmalt valige, millise reþiimi klahve soovite helitugevuse reguleerimiseks
kasutada (näiteks AMP).

Vajutage klahvile ja valige re iim, milles soovite kogu süsteemi
helitugevust reguleerida (TV, DVD, STB või AMP).

Vajutage ja hoidke all klahvi , kuni valitud seadme re iimi märgutuluke
vilgub korra ja seejärel jääb põlema, seejärel vabastage klahv.

Vajutage ja hoidke all klahvi (Mute), kuni re iimi märgutuluke vilgub ühe
korra, seejärel vabastage klahv.

Vajutage klahvile (Mute).

Kui osad originaalpuldi funktsioonid ei toimi SRU 7140 kaugjuhtimispuldil, on teil
võimalik need SRU 7140 kaugjuhtimispuldile selgeks õpetada“.

VOL +/-

1.

2. SELECT

3. SETUP

4.

5.

@

@

@

þ

Valikuaknas süttib vastava reþiimi märgutuluke.

þ

þ

Reþiimi märgutuluke kustub.

Toimub kõikide seadmete helitugevuse reguleerimise häälestamine valitud
allika reþiimi (AMP).

Kui valitud allikal puudub helitugevuse reguleerimise võimalus, vilgub seadme
reþiimi märgutuluke kolm sekundit.

Helitugevuse reguleerimise algseadete taastamiseks korrake tegevuse
ülaltoodud järjekorras.

“

Ühes reþiimis tuleks õppida ainult ühelt kaugjuhtimispuldilt.

Esmalt kustutage kõik varasemad õpitud funktsioonid valitud re iimist (TV,
DVD, STB või AMP), et mõni varasem funktsioon ei jääks segama. Lugege
lähemalt peatükist ”Kõikide õpitud funktsioonide kustutamine seadme
reþiimis”.

Asetage mõlemad kaugjuhtimispuldid tasasele alusele (näiteks lauale) ning
suunake need teineteisele vastu, nii et nende infrapunasensorid on vastastikku.
Vajadusel muutke ühe või mõlema puldi kõrgust.

Õpetamise ajal ärge liigutage kaugjuhtimispulte.

Vastava funktsiooni võite salvestada suvalise SRU 7140 klahvi alla, välja
arvatud klahvidele , ja .

Kõiki originaalpuldi funktsioone ei pruugi olla võimalik õppida.

0

0

0

0

!

!

!

!

!

!

!

Näpunäited funktsioonide õpetamiseks”:”

ž

LEARN SELECT SHIFT SETUP

þ
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... KLAHVID JA FUNKTSIOONID

..........................taasesitamine(VCR, DVD).
..................Kaugjuhtimispuldi seadistamine.

.........................väliste sisendite (audio / video) valimine (TV, STB).
........................pildi seadistamise valikud (TV, STB)

.........................heli seadistamise valikud (TV, STB)

.........................Ühe- ja kahekohaliste kanalinumbrite vahel valimine
.....Kanalite otsevalik (TV, STB, AMP).

..........
TUNER, CD, AUX või HDD (kõvaketas) (AMP).

..................Õppimisfunktsiooni rakendamine.
.........................Salvestamine. Salvestamise alustamiseks vajutage sellele

klahvile kaks korda. Osade tootjate seadmete puhul peate
klahvile vajutama ühe korral, teisel korral peate klahvi
kolme sekundi jooksul all hoidma.

.......................eelmise kanali valimine.
....................Menüüs ühe taseme võrra tagasi liikumine või menüü

välja lülitamine (TV, STB, DVD).
........................Teleteksti välja lülitamine.

.................TV, DVD, STB või AMP re iimi valimine.
......Eelmise / järgmise kanali valimine (TV, STB).

.......................Eelmise / järgmise lemmikkanali valimine (TV, STB).

........................Valitud teleteksti vaate juures seismajäämine (TV, STB).

........................Laiekraan-televiisori valimine (TV, STB).
...........................sisestuste kustutamine (TV, STB, DVD).

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

Shift klahvi abil on teil võimalik valitud seadme re iimis rakendada lisafunktsioone,
näiteks menüüsse sisenemine, väljumine, kursoriga liikumine jne.

Vajutage klahvile , et valida soovitud seadme re iim (TV, DVD, STB või
AMP).

Vajutage klahvile ja laske see lahti.

Vajutage ülejäänud klahvidele, et näha, millised lisafunktsioonid on võimalikud
valitud seadme re iimis.

Tavare iimi tagasi pöördumiseks vajutage klahvile ja laske see lahti.

Q

@

SETUP

AV

Numbriklahvid

Allikavaliku

LEARN

BACK

SELECT

PRO(gram) +/-

FAV

C

(Mute)

1. SELECT

2. SHIFT

3.

4. SHIFT

6

$

,

B

+

>

/

Soovitud heliallika valimine: TV, DVD, VCR (videomakk),

þ

þ

þ

Valikuaknas süttib vastava reþiimi märgutuluke.

Valikuaknas jääb põlema vastava reþiimi märgutuluke.

þ

Valida on võimalik ainult neid funktsioone, mis on juhitavad originaalpuldi
kaudu.

þ

Kui te ei vajuta SHIFT reþiimis ühelegi klahvile, pöördub kaugjuhtimispult
tavareþiimi tagasi peale 20 sekundi möödumist.

Klahvid

æ

0

0

0

0

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Shift klahvi kasutamine
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3. KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE

Patareide sisestamine

Kaugjuhtimispuldi seadistamine

1.

2.

3.

1.

2.

3. SELECT

4. SETUP

5.

6.

7.

Kaugjuhtimispuldi tagaküljel on väike avaus. Lükake sõrm (küüs) sellesse
avasse ja tõmmake patareipesa kaas väljapoole.

Sisestage kaks CR2032 liitium-patareid patareipessa, nagu näidatud joonisel.
Veenduge, et patareide tekstikülg jääks ülespoole.

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

See on vajalik ainult juhul, kui teie poolt valitud seade ei vasta SRU7140
klahvivajutustele. See võib nii juhtuda, kui SRU7140 ei tuvasta teie seadme tootjat
ja/või tootemudelit. Sel juhul peate te kaugjuhtimispuldi vastavalt
programmeerima.

Kaugjuhtimispulti on võimalik seadistada, sisestades ise vastava tootja või seadme
koodi või otsides sedasama koodi koodide andmebaasist, kuni vastava seadme
kood leitakse.

Kõigis seadmete re iimides on võimalik salvestada kõiki koode (välja arvatud
televiisorire iim). Näiteks on teil võimalik salvestada videomaki kood AMP re iimis
või DVD mängija kood STB re iimis. Televiisori koode on teil võimalik salvestada
ainult televiisorire iimis. Koodide asendamine erinevate seadmete puhul kustutab
ka kõik eelnevad õpitud funktsioonid vastava seadme jaoks.

Otsige oma seadme kaubamärk koodide nimekirjast (eraldi leheküljel). Iga
tootja kaubamärgi kohta on toodud üks või mitu koodi.
Kirjutage esimene kood üles.

Lülitage seade käsitsi sisse.

Soovitud seadme re iimi valimiseks vajutage klahvile (TV, DVD, STB
või AMP).

Vajutage ja hoidke all klahvi , kuni valitud seadme re iimi märgutuluke
vilgub korra ja seejärel jääb põlema, seejärel vabastage klahv.

Sisestage numbriklahvide abil punktis 1 leitud neljakohaline kood.

Suunake kaugjuhtimispult seadme suunas ja kontrollige, kas kõik funktsioonid
töötavad korralikult.

Kaugjuhtimispult on nüüd valmis kasutamiseks.

Kirjutage oma kood üles!

Märkused:

0

0

Kaugjuhtimispult lülitub automaatselt välja, kui 30 sekundi jooksul ei vajutata

ühelegi klahvile.

Kõik salvestatud koodid püsivad kaugjuhtimispuldi mälus ka siis, kui patareid

on eemaldatud. Neid ei ole vaja uuesti sisestada.

þ
þ þ

þ
þ

þ

Valikuaknas süttib vastava reþiimi märgutuluke.

þ

Kui olete sisestanud õige koodi, kustub märgutuluke. Kui sisestasite vale
koodi, märgutuluke vilgub.

Kui kõik on korras, ei ole edasine programmeerimine enam vajalik.

Koodide sisestamine käsitsi

0

0

0
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... KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE

Koodide otsimine

Tootjate otsingu kaudu programmeerimine

Mitmefunktsionaalsete seadmete koodide programmeerimine

Kui seadet ei ole võimalik juhtida peale kõikide koodide katsetamist või kui teie
tootja kaubamärgi koodi ei ole nimekirjas toodud, peate vajalikku koodi otsima
automaatselt. Koodi otsimine algab viimatisisestatud koodist edasi.

Kaugjuhtimispult otsib automaatselt teie televiisorile sobivat koodi.
Lülitage seade käsitsi sisse.

Vajutage ja hoidke all klahvi kuni valitud seadme re iimi märgutuluke
vilgub korra ja seejärel jääb põlema, seejärel vabastage klahv.
Vajutage üks kord klahvile ja laske lahti.

Koodi installeerimiseks vajutage klahvile (Mute) ja vabastage klahv.

Lubab teil otsida koodi soovitud tootja jaoks.

Lülitage seade käsitsi sisse.

Vajutage soovitud tootjale vastavale numbriklahvile (1-6) (vaadake tabelist).

Vajutage korduvalt klahvile (või klahvile (videomaki puhul) või ),
kuni seade vastab kaugjuhtimispuldi käskudele.

Koodi installeerimiseks vajutage klahvile (Mute) ja vabastage klahv.

Mõnede mitmefunktsionaalsete seadmete puhul (televiisor-videomakk, televiisor-
DVD mängija, DVD mängija-videomakk) on teil tarvis seadistada kaks erinevat
allikaklahvi, et mõlemaid funktsioone oleks võimalik juhtida. Juhul kui teil on
televiisor-videomakk, peate te seadistama ühe koodid TV klahvi jaoks ja teise DVD
klahvi jaoks.

Automaatne koodide otsing

1.

2.

3. SETUP,

4. PROG +

5.

1.

2.

4.

5. PROG+

6.

Soovitud seadme reþiimi valimiseks vajutage klahvile (TV, DVD, STB
või AMP).

Valikuaknas süttib vastava reþiimi märgutuluke.
þ

Kaugjuhtimispult hakkab seadmele saatma ühekaupa kõiki salvestatud
Program + käske. Reþiimi märgutuluke vilgub iga kord, kui välja saadetakse
uus käsk.
Kui valitud seade ei kasuta klahvi, siis võite kasutada (Standby)
klahvi.
Kui te lasete sobiva koodi mööda, vajutage klahvile , kuni seade vastab.

Kui kõik valitud tootja seadmete koodid on läbi proovitud, vilgub seadme
reþiimi märgutuluke kolm sekundit.

Leheküljel 2 on toodud koodide tabel.

Soovitud seadme reþiimi valimiseks vajutage klahvile (TV, DVD, STB
või AMP).

Valikuaknas süttib vastava reþiimi märgutuluke.
Vajutage ja hoidke all klahvi kuni valitud seadme reþiimi märgutuluke
vilgub korra ja seejärel jääb põlema, seejärel vabastage klahv.

Vajutus klahvile '0' rakendab koodiotsingu, nagu kirjeldatud eespool.

Reþiimi märgutuluke vilgub iga kord, kui välja saadetakse uus käsk.
Kui te lasete sobiva koodi mööda, vajutage klahvile , kuni seade vastab.

Kui kõik valitud tootja seadmete koodid on läbi proovitud, vilgub seadme
reþiimi märgutuluke kolm sekundit.

SELECT

PROG+

PROG-

SELECT

3. SETUP,

PROG-

0

0

0

0

0

0

0

!

!

!

!

B

@

B Q

@


