KAUGJUHTIMISPULT
SRU 8015
www.philips.com/urc

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

Eestikeelne kasutusjuhend
www.philips.com/urc

VAJATE ABI?
Kõigepealt lugege seda kasutusjuhendit.
Kui Teil on veel küsimusi SRU8015 kasutamise või seadistamise kohta, vaadake
www.philips.com/URC.
Kontaktandmete leidmiseks, vaadake www.philips.com/support.
Garantii tingimuste nägemiseks, vaadake www.philips.com/guarantee.

Vana toote ära viskamine
Teie seade on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab
ümber töödelda ja taaskasutada.
Kui see läbikriipsutatud prügikastisümbol on toote peale kleebitud, tähendab see seda, et
seade on vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga 2002/96/EC.
Palun uurige, kus asuvad kohalikud elektriseadmete kogumispunktid.
Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid
tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.
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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Nupud
Miks üks või rohkem nuppu ei tööta minu seadmega?
SRU8015s pole kõik funktsioonid saadaval või nupu kood pole sobilik.
Saate parandada nupu, kui kopeerite funktsiooni originaal kaugjuhtimispuldist. Vaadake
”Paranda nupp” leheküljel 12.
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Kuidas saan lisada funktsioone SRU8015te?
Vaadake ”Lisa funktsioon” leheküljel 16.

Miks ma ei leia oma seadme kaubamärki SRU8015st?
Kõik kaubamärgid pole SRU8015 mälus. Kui Teie kaubamärki pole nimekirjas:
!
Saate kopeerida nupu oma originaal kaugjuhtimispuldist. Vaadake ”Paranda nupp”
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Vajate abi?....................................................................19

Miks helitugevuse nupud ei tööta korralikult?
Kohe, kui olete lisanud seadme oma SRU8015le, kopeeritakse helisätted alljärgnevalt:
!
Video seadmed nagu DVD, DVDR, VCR ja satelliit seade kopeerivad automaatselt
!

televiisori helitugevuse nuppe.
Audio seadmed nagu CD, MD, kassetimängija ja tuuner kasutavad võimendi ja
vastuvõtja nuppe.

Kui Te pole allikseadet installeerinud (televiisor, võimendi või vastuvõtja), helitugevuse ja
Mute (vaigista) nupp ei tööta. Määramaks helitugevuse nuppe:
!
Saate installeerida allikseadme SRU8015le. Vaadake ”Lisa seade” leheküljel 12.
!

-võiSaate kopeerida teise seadme helinuppe. Vaadake ”Kopeeri helitugevus” leheküljel
12.

Patareid
Miks ei saa siseneda seadistuste menüüsse?
Kui patareid on liiga tühjad, siis ei saa siseneda Setup (Seadistuste) menüüsse. Vahetage
patareid kahe uue alkaline tüüpi patarei vastu.
Miks SRU8015 ei hakka enam tööle?
Patareid on liiga tühjad. Vahetage patareid kahe uue alkaline tüüpi patarei vastu.
Kas ma kaotan oma informatsiooni, kui vahetan patareid?
Ei. Info salvestatakse.
Kas SRU8015ga saab kasutada akusid?
Jah, muidugi saate. Kuid pange tähele, et taaslaetavad akud tühjenevad kiiremini kui
patareid.
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TEIE PHILIPS PRESTIGO SRU8015
Tere tulemast Philipsi toodete omajate kasvavasse perre. Philips Prestigo SRU8015
universaalne kaugjuhtimispult on disainitud, et kontrollida Teie seadmeid. Saate
installeerida kuni 15 seadet, kuni 100 lemmik kanalit oma ikoonidega ja kuni 15
tegevust.
Valige device (seade) ja juhtige seda kasutades SRU8015 nuppe.
Valige activity (toiming) ja alustage automaatset nuppude vajutamise järjekorda,
näiteks, et vaadata DVDd või kuulata CDd.
Valige favourite (lemmik) ja lülituge koheselt oma lemmikkanalile.

SUURIM NAUDING SRU8015 KASUTAMISEST
Taustavalguse kestvus
SRU8015 kasutamisel lülitub taustavalgus sisse. 5 sekundi pärast lülitub see jälle
välja.
Selle kestvuse muutmiseks:
1. Minge Setup - System Settings (Seadistused -Süsteemi seadistused), valige
Backlight Time-Out (Taustavalguse kestvus) ja vajutage .
2. Valige liikuva rattaga meelepärane taustavalguse kestvus: sekundit, 5 sekundit,
10 sekundit, 20 sekundit.
3. Kinnitage taustavalguse kestvuse aeg.

Mis on karbis?
!

SRU8015

!

Quick Start Quide (kiire alustamise juhend)

!

Kasutusjuhend erinevates keeltes

!

Philipsi Alkaline patareid

Philips soovitab Alkaline patareisid.

SRU8015 ülevaade
Pilt teisel leheküljel annab ülevaate SRU8015st. Valmistamaks SRU8015 ette
kasutamiseks, palun vaadake ”Alustamine” leheküljel 5.

Taustavalguse kestvus on muudetud.

Märkus

Taustavalguse kestvusel on mõju patareidele, mida pikem taustavalguse
kestvuse, seda kiiremini patareid kuluvad.

Nuppude taustavalgus
Nuppude taustavalguse sisse ja välja lülitamiseks:
1. Setup - System Settings (Seadistused - Süsteemi seadistused), valige Key
Backlight (Nuppude taustavalgus) ja vajutage .
2. Valige On (sees) või Off (väljas) liikuva rattaga.
3. Kinnitage uut nuppude taustavalguse seadistust.
Nuppude taustavalgus on nüüd sees või väljas.

Mustad nupud informatsiooni saatmiseks Teie seadmesse
A

Voolu nupp

B

Algseadete taastamine

Transpordi nupp

C

Tähe ja numbrinupud

Kui taastada SRU8015 algseadistus, kõik seaded, toimingud, lemmikud ja
lisafunktsioonid kustutatakse. Pärast seda peab SRU8015 uuesti installeerima.
Algseadete taastamiseks:

D *_ . / kustutamise nupp
E

AV nupp

1. System Settings (Seadistused - Süsteemi seadistused), valige Full Reset
(Algseadete taastamine) ja vajutage .

F

Sisestusnupp

2. Valige Yes (jah) liikuva rattaga ja vajutage

Hõbedased nupud kontrollimaks SRU8015
1
2
3
4
5

Rohkem nupp
Lemmikute nupp
Kodu/ Seadistuse nupp
Liikumise ratas
Kontrolli märgistust nupp

Ülevaade peamenüüst
Home (kodu) menüü on alguspunkt SRU8015 kasutamiseks. Saate kontrollida
seadmeid ja toiminguid kasutades Home menüüd.

4

.

3. Vajutage , et taaskinnitada.
SRU8015 teeb restardi ja käivitub taas installerimis viisardiga. See võib
võtta kuni ühe minuti.

Keel
SRU8015 keele muutmiseks:
1. Minge Setup - Language (Seaqdistused - Keel) ja vajutage

.

2. Valige liikuva rattaga eelistatud keel: English, Français, Deutsch, Español,
Italiano, Nederlands.
3. Kinnitage uus keel.
Setup - Main (Seadistused - Pea)menüü keel on muudetud.
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SUURIM NAUDING SRU8015 KASUTAMISEST

TEIE PHILIPS PRESTIGO SRU8015

Lisafunktsioonid
Lisa funktsioon
Lisafunktsioonide lisamiseks:
1. Minge Setup - More Functions (Seadistused - Lisafunktsioonid), valige Add
Function (Lisa funktsioon) ja vajutage .
2.

Asetage oma SRY8015 ja originaal kaugjuhtimispult nagu näidatud. ³

3.

Valige seade, millele soovite funktsiooni lisada.

4.

Valige nimetus, mida soovite lisafunktsioonil kasutada.

5.

Järgige juhiseid oma SRU8015 ekraanil, et kopeerida funktsiooni originaal
kaugjuhtimispuldist. Funktsioon on lisatud SRU8015le.

Nimeta funktsioon ümber
Lisa funktsiooni ümber nimetamiseks:
1. Minge Setup - More Functions (Seadistused - Lisafunktsioonid), valige
Rename Function (nimeta funktsioon ümber) ja vajutage .
2. Sisestage uus nimetus tähe/numbriklahvidega.
3. Kinnitage uus nimetus.
Seade on ümber nimetatud.

Kustuta funktsioon
Lisa funktsiooni kustutamiseks:
1. Minge Setup - More Functions (Seadistused - Lisafunktsioonid), valige Delete
Function (kustuta funktsioon) ja vajutage .
2. Valige seade, mille funktsiooni soovite kustutada.
3. Valige funktsioon, mida soovite kustutada.
4. Kinnitage, et soovite funktsiooni kustutada.
Funktsioon on kustutatud.

Süsteemi seadistused
Ekraani eredus
Ekraani ereduse muutmiseks:
1. Minge Setup - System Settings (Seadistused - Süsteemi seadistused), valige
Display Brightness (Ekraani eredus) ja vajutage .
2. Valige liikuva rattaga meelepärane eredus: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.

Märkus

Eredust näidatakse kui pöörate liikuvat ratast.

3. Kinnitage ereduse valik.
Ekraani eredus on muudetud.
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ALUSTAMINE

SUURIM NAUDING SRU8015 KASUTAMISEST
Toimingu kustutamine

Ettevalmistused

Toimingu kustutamiseks:

Patareide sisestamine SRU8015sse:

1. Minge Setup - Activities (Seadistused - Toimingud), valige Delete Activity
(kustuta toiming) ja vajutage .

1. Lükake katet sissepoole ja tõstke see üles. 
2. Sisestage kolm LR6 AAA Alkaline tüüpi patareid nagu näidatud. ®

2. Valige toiming, mida soovite kustutada.

3. Asetage kate tagasi ja vajutage kindlalt, kuni kuulete klõpsatust. ¯

3. Kinnitage, et soovite toimingut kustutada.
Toimingu on kustutatud.

Lemmikud
Lisa lemmik
Lemmiku kanali lisamiseks:
1. Minge Setup - Favorites (Seadistussed - Lemmikud), valige Add Favorite (lisa
lemmik) ja vajutage .
2. Valige lemmik kanal, mida soovite lisada.
3.

SRU8015 kuvab kolmeks sekundiks Philipsi logo ja seejärel jätkab Installation
Wizard'iga (installerimis viisardiga), et juhatada Teid läbi installeerimise protsessi.
Kui patareid hakkavad tühjaks saama Tühja patarei ikoon U hakkab vilkuma. See
näitab patarei kriitilist taset. Saate siiski veel kasutada SRU8015d lühikese perioodi
vältel. Vahetage patareid välja uutes LR6 AAA Alkaline tüüpi patareidega ja järgige
kohalikke eeskirju vanade patareide ära viskamiseks.

Saate SRU8015ga lülituda oma lemmik kanalitele:
!
Vajutage FAV, valige lemmik kanal liikuva rattaga ja vajutage

Märkus

Kui Tühja patarei ikoon vilgub, ei saa Te enam siseneda Setup (seadistuste)
- Main (pea)menüüsse.

Installeerimise viisard-

Lemmik kanali ümber nimetamiseks:
1. Mine Setup - Favorites (Seadistused - Lemmikud), valige Rename Favorite
(nimetage lemmik ümber) ja vajutage .
2.

Saate kustutada täht kasutades Clear (kustuta) nuppu või vasaku kursoriga.

nuppu, et kinnitada keele valikut. ±

SRU8015 juhendab Teid läbi ülejäänud installeerimise protsessi.

Sisestage uus nimetus tähe/numbriklahvidega.

Märkus

1. Installerimis viisardis valige endale eelistatud keel liikumise rattaga. °
2. Vajutage

.

Nimeta lemmik ümber
Nimekiri olemasolevatest
keeltest

Installeerimine

Järgige SRU8015 juhiseid.
Valitud kanal installeeritakse ja lisatakse SRU8015de.

3. Kinnitage uus nimetus.
Lemmik on ümber nimetatud.

Kustuta lemmik
Lemmiku kustutamiseks:
1. Minge Setup - Favorites (Seadistused - Lemmikud), valige Delete Favorite
(kustuta lemmik) ja vajutage .
2.

Valige lemmik, mida soovite kustutada.

3. Kinnitage, et soovite lemmikut kustutada.
Lemmik on kustutatud.
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SUURIM NAUDING SRU8015 KASUTAMISEST
Toimingud

3. Järgige juhiseid SRU8015l, et lisada seadmeid.
Saate lisada ükskõik millise seadme alljärgnevast nimekirjast.

Lisa toiming
Saate lisada toiminguid SRU8015sse. Toiming koosneb nupulevajutuste jadast,
mille SRU8015 täidab vaid ühe vajutusega.
Tehaseseadistustega seab SRU8015 automaatselt viivituse 600ms iga
nupulevajutuse vahele, et seadmed kindlasti reageeriksid IR signaalile. Saate muuta
tehaseseadistuste viivitust.
!
Kui üks Teie seadmetest vajab pikemat viivitust, siis enne järgmise IR signaali
vastu võtmist, saate sisestada viivituse 1, 3, 5 või 15 sekundit.
!

Kui tegevus vajab pikemat nupule vajutust, näiteks helitugevuse
suurendamiseks, saate valida hold last key (hoia viimast nuppu).

Toimingu lisamiseks:
1. Minge Setup - Activities (Seadistused - Toimingud), valige Add an Activity ja
vajutage .
2. Valige nimetus, mida tahate toimingule kasutada.
-võiValige Not in List (pole nimekirjas) ja looge oma nimetus.
3. Järgige juhiseid SRU8015l
!
Valige seade liikuva rattaga ja vajutage Valige seade liikuva rattaga ja

!

vajutage
ja vajutage nuppu, et lisada seda tegevusele. ja vajutage
nuppu, et lisada seda tegevusele.
Valige 1, 3, 5 või 15 sekundit viivitust liikuva rattaga ja vajutage
.

-võiValige hold last key (hoia viimast nuppu) liikuva rattaga ja vajutage

.

4. Korrake sammu 3, et lisada teisi tegevusi.
Toiming on lisatud SRU8015sse.
Saate nüüd kasutada SRU8015ga toimingut:
!
Vajutage HOME, valige tegevus liikuva rattaga ja vajutage

.

Nimeta toiming ümber
Toimingu ümber nimetamiseks:
1. Minge Setup - Activities (Seadistused - Toimingud), valige Rename Activitie
(nimeta toiming ümber) ja vajutage
.
2. Sisestage uus nimetus tähe/numbriklahvidega.

Märkus
Saate kustutada täht kasutades Clear (kustuta) nuppu või vasaku kursoriga.
3. Kinnitage uus nimetus.
Toiming on ümber nimetatud.
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Seadme nimetus

Kirjeldus

TV .............................Tavalised ja lameekraan televiisorid
DVD .............................DVD mängija ja salvestaja
DVDR ...........................DVD mängija ja salvestaja
VCR .............................Videokassettide mängija ja salvestaja
SAT .............................Satelliit set-top seade diski draiviga (HDD) või ilma
DSS/DTT ......................Satelliit set-top seade diski draiviga (HDD) või ilma
Cable ...........................Kaabli set-top seade diski draiviga (HDD) või ilma
DVB-T/S .......................Digitaalvideo ülekanne- kaabel (T) või satelliit (S) diski
draiviga (HDD) või ilma
AMP .............................Võimendi
AudioSet ......................Vastuvõtja = Võimendi + Tuuner
HTS .............................Kodukinosüsteem = Võimendi + DVD + Tuuner +
Ümbritseva heli süsteemi kõlarid
Tuner ...........................Raadio häälestaja
CD .............................CD mängija ja salvestaja
MD .............................Mini diski mängija ja salvestaja
Tape .............................Audio kasseti mängija ja salvestaja
DVR .............................Digitaalse Video Salvestaja = televiisori tuuner + diski
draiv (HDD)
Tivo .............................Digitaalse Video Salvestaja = televiisori tuuner + diski
draiv (HDD)
DMR ............................Digitaalse Meedia salvestaja = seadme liikumine meedias
PCst televiisorisse või audio vastuvõtjasse
TV-DVD combo ............Televiisor sisseehitatud DVD mängijaga
TV-VCR combo ............Televiisor sisseehitatud videomakiga
TV-VCR-DVD combo ....Televiisor sisseehitatud DVD mängijaga ja videomakiga
DVD-VCR combo .........DVD mängija ja videomaki kombinatsioon
DVDR-HDD combo ......DVD salvestaja ja diski draivi (HDD) kombinatsioon
VCD, Laser Disk ..........Video kompakt disk, laser disk, karaoke
Projector .....................Video projektor
PC .............................Personaalarvuti (ainult infrapuna)
Game ...........................DVD mängija mängu funktsioon (ainult infrapuna)
Satellite Radio ............Satelliit raadio vastuvõtja
Lighting .......................Valgustus, eesriided ja rulood (ainult infrapuna)
HVAC & Fans ...............Kütte ventilatsioon ja õhukonditsioneer (HVAC) ning
ventilaatorid (ainult infrapuna)

Märkus

Saate muuta seadistusi või lisada seadmeid kasutades Setup (seadistuste)
menüüd. Vaadake ”Suurim nauding SRU8015 kasutamisest” leheküljel 10.
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SRU8015 KASUTAMINE

Heli seadistuste kopeerimiseks:

SRU8015 on disainitud, et saaksite kontrollida kõiki oma seadmeid ühe
kaugjuhtimispuldiga. Lihtsalt lisage oma seadmed, tegevused, lemmikud ja
lisafunktsioonid, et hakata nautima oma SRU8015.

1. Minge Setup - Devices (Seadistused - Seaded), valige Copy Volume (kopeeri
helitugevus) ja vajutage .
2. Valige seade, millelt soovite heli nuppe kopeerida (näiteks televiisor või
võimendi).

Seade on osa Teie tehnikast. Kohe kui olete installeerinud seadme, saate seda
kontrollida, kasutades SRU8015 nuppe.
Seadetel võib olla veel lisafunktsioone, mille nuppe SRU8015 pole.

3. Valige seade, millele soovite heli nuppe kopeerida (näiteks DVD või DAT
seade).

Saate valida rohkem funktsioone ekraanil.

4. Kinnitage, et soovite heli nuppe ühelt seadmelt teisele kopeerida.
Heli nupud kopeeritakse.

Tegevus on nupuvajutuste järjekord, mida saate installeerida, näiteks, et vaadata
DVDd peaksite tavaliselt:
!
Televiisori sisse lülitama;
!

DVD mängija sisse lülitama;

!

Ümbritseva heli süsteemi sisse lülitama;

!

Valima õige sisendi televiisorisse ja ümbritseva heli süsteemi;

!

Vajutama Play (mängi) nuppu, et käivitada DVD.

Nimeta seade ümber
Seadme ümber nimetamiseks:
1. Minge Setup - Devices (Seadistused - Seaded), valige Rename Device (nimeta
seade ümber) ja vajutage .
2. Sisestage uus nimetus tähe/numbriklahvidega.

Märkus

Saate kustutada täht kasutades Clear (kustuta) nuppu või vasaku kursoriga.

SRU8015 tegevusega saab kõik need sammud läbi teha vajutades vaid ühte nuppu.

3. Kinnitage uus nimetus.
Seade on ümber nimetatud.

SRU8015 suur värviekraan võimaldab kergesti leida oma lemmikud ja lülituda
kiiresti neile kanalitele. Te ei pea enam sisestama kanali numbrit, sest saate
salvestada lemmikud nende logodega.

Kustuta seade
Seadme kustutamiseks:
1. Minge Setup - Devices (Seadistused - Seaded), valige Delete Device (kustuta
seade) ja vajutage .

Seadme või toimingu valimine
Valimaks oma installeeritud seadmeid ja tegevusi:

2. Valige seade, mida soovite kustutada.

1. Vajutage HOME.
2. Valige seade või toiming liikumise rattaga.
SRU8015 on valmis kontrollima valitud seadet. Saate nüüd kontrollida seda
seadet SRU8015 mustade nuppudega.
-võiValige tegevus liikumise rattaga ja vajutage
, et alustada toimingut.
SRU8015 saadab välja nupulevajutuste ahela valitud tegevuse jaoks.
SRU8015 on valmis kontrollima seadet, mille toimingu valisite.
Nimekiri installeeritud seadetest ja toimingutest
Seadme seadistamiseks vaadake ”Lisa seade” leheküljel 11.

3.

Kinnitage, et soovite seadet kustutada.
Seade on kustutatud.

Märkus

Nimekiri installeeritud
seadetest ja
toimingutest

Kustutatud seadmete, mida kasutatakse ka mujal, näiteks toimingus või heli
nupu kopeerimises, nupud kustutatakse samuti.
Kontrollige seadmeid, mille olete installeerinud ja vajadusel taasinstalleerige
nad.
Vaadake ”Lisa toiming” leheküljel 14.
Kontrollige heli nuppe oma seadmel ja vajadusel taasinstalleerige need.
Vaadake ”Kopeeri helitugevus” leheküljel 12.

Toimingu seadistamiseks vaadake ”Lisa toiming” leheküljel 14.
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SUURIM NAUDING SRU8015 KASUTAMISEST
Paranda nupp
Kui mõni nupp või funktsioon ei tööta korralikult, saate kopeerida originaalpuldi
signaali SRU9015sse.

SRU8015 KASUTAMINE
Lemmiku valimine
Valimaks oma installeeritud lemmikut:
1. Vajutage FAV.
2. Valige lemmik liikuva rattaga ja vajutage

Hoiatus

Kui kasutate käsklust ”Fix a Key” (paranda nupp), kirjutatakse vana info, mis
on salvestatud selle nupu all, üle uuega.
1. Minge Setup - Devices (Seadistused - Seaded) ja valige Fix a Key (paranda nupp)
ja vajutage
.

, et kinnitada valik.

SRU8015 saadab välja signaali ja lülitub valitud kanalile.
Lemmikute seadistamiseks vaadake ”Lisa lemmik” leheküljel 15.
Nimekiri installeeritud
lemmikutest

2. Valige seade, mille jaoks soovite nuppu valida.
3. Kontrollige, et Teil oleks originaal kaugjuhtimispult valmis.
4. Asetage oma SRY8015 ja originaal kaugjuhtimispult nagu näidatud. ²
5. Valige nupp või lisafunktsioon, mida soovite määrata.
Valige lisafunktsioon:

1. Vajutage MORE.

1. Vajutage MORE.
2. Valige funktsioon liikuva rattaga ja vajutage

.

6. Järgige juhiseid oma SRU8015s. Nupp kopeeritakse ja määratakse.

Märkus

Kõikidele nuppudele saab midagi määrata, välja arvatud:
!
SETUP/HOME
!

Teiste funktsioonide valimine
Seadmetel võib olla rohkem funktsioone kui SRU8015 nuppe. Valimaks
installeeritud lisafunktsioone:
2. Valige funktsioon liikuva rattaga ja vajutage

, et kinnitada valik.

SRU8015 saadab välja valitud funktsiooni signaali.
Teiste funktsioonide seadistamiseks vaadake ”Lisa funktsioon” leheküljel 16.
Nimekiri installeeritud
funktsioonidest

MORE | FAV | HOME

!

Kopeeri helitugevus
Kohe, kui olete lisanud seadme oma SRU8015le, kopeeritakse helisätted alljärgnevalt:
!
Video seadmed nagu DVD, DVDR, VCR ja satelliit seade kopeerivad automaatselt
televiisori helitugevuse nuppe (juhul, kui olete installeerinud televiisori).
!

Audio seadmed nagu CD, MD, kassetimängija ja tuuner kasutavad võimendi ja
vastuvõtja nuppe (juhul, kui olete installeerinud võimendi või vastuvõtja).

Saate muuta seda, mis helikontrolli nuppe kasutatakse, näiteks kui soovite kasutada
võimendi nuppe DVD mängijal.

Märkus

12

!

Copy Volume (kopeeri helitugevus) funktsioon kirjutab üle SRU8015 heli

!

tehaseseadistused.
Eelmised seadistused, mis olid enne Copy Volume (kopeeri helitugevus) ja

!

Fix a Key (paranda nupp) kasutamist, kaovad.
Heli seadistused kustutatakse automaatselt, kui kustutate heliallika seadme.
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SUURIM NAUDING SRU8015 KASUTAMISEST

Läbi Setup (seadistuste) menüü omate ligipääsu erinevatele SRU8015
lisaomadustele.
Setup (seadistuste) menüüsse sisenemiseks:
!
Vajutage ja hoidke SETUP/HOME 3 sekundit.

Setup-Main
menüü

Alamenüü

Kirjeldus

Lk.

Favorites

Add Favorite (Lisa lemmik)

Lisab uue lemmiku

13

(Lemmikud)

Rename Favorite

Annab lemmikule uue nime

14

Kustutab lemmiku

14

Lisab uue funktsiooni kopeerides selle
originaal kaugjuhtimispuldist

14

Delete Favorite (Kustuta lemmik)

Märkus

Te ei saa siseneda Setup (seadistuste) menüüsse, kui Tühja patarei ikoon
vilgub.

More Functions
(Lisa-funktsioonid)

Add Function (Lisa
funktsioon)

Rename Function (Nimetab funktsiooni ümber) Annab funktsioonile uue nime
Delete Function (Kustuta funktsioon) Kustutab installeeritud funktsiooni
Setup (seadistuste) menüüs navigeerimiseks:
!
Valige menüüst Setup-Main menu liikuva rattaga ja vajutage
valik.
-võiValige Back (tagasi) Setup (seadistuste) alamenüüs ja vajutage

System Settings
(Süsteemi
seadistused)

, et kinnitada

.
-võiVajutage SETUP/HOME uuesti.

Alamenüü

Kirjeldus

Lk.

Devices (Seadmed)

Add Device (Lisa seade)

Lisab uue seadme

10

Fix a Key (Paranda nupp)

Parandab nupu, mis ei tööta korralikult, kopeerides 10
signaali, mis tuleb originaal kaugjuhtimispuldist

Copy Volume (Kopeeri
helitugevus)

Kopeerib helitugevuse nuppe ühelt seadmelt
teisele

Rename Device(Nimeta seade ümber) Annab seadmele uue nime
Delete Device (Kustuta seade) Kustutab installeeritud seadme

Rename Activity (Nimeta toiming ümber)
Delete Activity (Kustuta
toiming)

8

Backlight Time-Out
(Taustavalguse kestvus)

Muudab SRU8015 taustavalguse kestvuse
aega

15
15

Tühistab kõik Teie personaalsed seadistuse
SRU8015s

16

Language (Keel)

Muudab SRU8015 instruktsioonide keelt

16

Exit Setup
(Seadistustest
väljumine)

Väljub Setup (seadistuste) menüüst

9

Lisa seade

Setup-Main
menüü

Add Activity (Lisa toiming)

15

Seadmed

Alljärgnev tabel annab Teile ülevaate Setup (seadistuste) menüü valikutest ja
lehekülgedest, kust saate nende kohta rohkem teavet.

Activities
(Toimingud)

Muudab ekraani heledust

Full Reset (Algseadete
taastamine)

Väljumiseks Setup (seadistuste) menüüst:
!
Valige Exit Setup (välju seadistustest) olles Setup-Main menu's ja vajutage

15

Display Brightness

Key Backlight (Nuppude taustavalgus) Lülitab nuppude taustavalguse sisse või välja
.

14

11
12
12

Lisab nupule vajutuste järjekorra, et kontrollida
erinevaid seadmeid ühe nupuvajutusega

12

Annab toimingule uue nime

13

Kustutab installeeritud toimingu

13

Juhtimaks konkreetseid seadmeid SRU8015ga tuleb vastavad seadmed enne
installeerida. Saate lisada kuni 15 seadet. Seadete nimekirjaga tutvumiseks vaadake
lehekülge 7.

Märkus

Saate lisada seadet rohkem kui ühe korra. Teisele televiisorile antakse
automaatselt nimi TV2. Saate sisestada teistsuguse nime, kui soovite.
Vaadake ”Nimeta seade ümber” leheküljel 13.
1. Minge Setup - Devices (Seadistus - Seadmed), valige Add Device (Lisa seade)
ja vajutage .
2. Valige seade, mida soovite lisada.
3. Järgige SRU9015 instruktsioone.
Valitud seade installeeritakse ja lisatakse SRU8015sse.
Saate juhtida oma seadet SRU8015ga:
Vajutage HOME, valige seade liikuva rattaga ja vajutage

.
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