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SISSEJUHATUS

Täname teid, et olete endale soetanud Philips SRU9400 universaalse kaugjuhtimispuldi. Kui olete kaugjuhtimispuldi
korralikult häälestanud, saate selle abil juhtida kuni 5 erinevat seadet:

televiisorit, videomakki, DVD mängijat / salvestajat, satelliitvastuvõtjat ja võimendit.
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!
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!
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Alustamiseks paigaldage kaugjuhtimispulti patareid, lugege lähemalt lk. 4. Enamasti on teil võimalik oma 5
erinevat Philips seadet juhtida kohe, peale patareide paigaldamist.

Järgmiseks on teil võimalik oma kaugjuhtimispulti seadistada:

Selle abil on võimalik juhtida ka mitte-Philips seadmeid.

Kopeerida funktsioone teistelt kaugjuhtimispultidelt.

Kopeerida funktsioone ühelt klahvilt teisele.

Rakendada mitme klahvivajutusega funktsioon ainult ühe klahvivajutusega (makrofunktsioon).

Selle kohta võite lähemalt lugeda lk. 4 peatükist ”Kaugjuhtimispuldi kasutamine”.

Loodame, et jääte oma uue kaugjuhtimispuldiga rahule. Kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta saate
lisainformatsiooni jooniselt lk. 2 ja lk. 7 peatükist ”Kaugjuhtimispuldi kasutamine”.

Puhkereþiimi klahv

Seadmete tähised

Lehekülgede klahvid

Menüüklahv

Vaigistamise klahv

Tagasiliikumise / väljumise klahv

Helitugevuse suurendamise klahv

Helitugevuse vähendamise klahv

Värvide klahvid

Reþiimivaliku klahv

Puuteekraani klahvid

Seadistamise klahv

Guide klahv

Nooleklahvid ja kinnitusklahv OK

Infoklahv

Kanalite ülessuunas sirvimise klahv

Kanalite allasuunas sirvimise klahv

Eelmise programmi valimise klahv
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Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti

Patareide vahetamine

1.

2.

3.

Vajutage patareipesa kaas sissepoole ja lükake seda noolega tähistatud suunas.

Sisestage kolm L06 või AA tüüpi alkaline patareid patareipessa, nagu näidatud joonisel.

Lükake kaas tagasi paika ja veenduge, et see oleks kindlalt kinni.
Mõne hetke pärast kuvatakse esimene televiisori puutekraani klahvide lehekülg.

Kui patareid on tühjaks saamas, hakkab vilkuma tühjade patareide ikoon . See annab märku, et patareid tuleks
välja vahetada uute L06 või AA tüüpi alkaline patareide vastu. Patareide hävitamisel järgige kohalikke ettekirjutusi.

Seadmete installeerimine
Seadmete juhtimiseks, mis ei ole toodetud Philipsi poolt, peate sisestama vastava tootja seadmekoodi. Tootjate
koodide loetelu on toodud selle kasutusjuhendi lõpust.

Kasutage reþiimivaliku klahvi ja valige soovitud seade. Põlema süttib seadmete
märgutuli.

Vajutage klahvile ja hoidke all 3 sekundi jooksul. Ekraanile kuvatakse
seadistamise menüü.

Vajutage seadistamise menüüs . Kuvatakse numbriklahvid.

Võtke oma seadmele sobiv neljakohaline kood selle kasutusjuhendi tagaosas
toodud tabelist.

Sisestage tabelis toodud esimene neljakohaline kood.
Kui see kood sobib, vilgub koodiklahvi märgutuli kaks korda. Puuteekraanile
kuvatakse viimati külastatud seadme lehekülg.
või
Kui see kood ei sobi, vilgub koodiklahvi märgutuli ühe korra. Kontrollige, kas
sisestasite õige koodi, vajadusel sisestage see uuesti.

Kui valitud seade ei vasta kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt,
korrake ülalpool toodud juhiseid alates punktist 2. Sel korral proovige sisestada
järgmine kood, mis on teie seadme juurde märgitud.

Korrake punktides 1 kuni 6 toodud juhiseid ka teiste seadmete installeerimiseks.

Reþiimivaliku klahvi abil on teil võimalik soovitud seadet valida.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SISSEJUHATUS

KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE
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KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE

Infrapunakoodi otsimine
Kui te ei leia oma seadme kaubamärki ja sobivat koodi toodud nimekirjast, võite lasta kaugjuhtimispuldil vajalikku
koodi automaatselt otsida.

Kasutage reþiimivaliku klahvi ja valige seade, millele soovite koodi otsida. Veenduge, et see seade oleks sisse
lülitatud.

Vajutage klahvile ja hoidke seda all 3 sekundi jooksul. Puuteekraanile kuvatakse menüü.

Vajutage menüüs klahvile Puuteekraanile kuvatakse klahvid (otsing) ja
(seadistamise lõpetamine.

Vajutage ja hoidke all klahvi.
Kaugjuhtimispult edastab väljalülitumise signaali kõikidele seadmetele, mis mällu on salvestatud. Iga kord, kui
edastatakse kood, vilgub seadme märgutuli.

Kui teie seade lülitatakse välja (puhkereþiimi), vabastage koheselt kaugjuhtimispuldi . Ärge vajutage ühelegi
teisele klahvile. Valitud seadme jaoks aktiveeriti toimiv infrapunakood ja puuteekraanile kuvatakse viimati
külastatud seadme lehekülg.

Proovige, kas kõik kaugjuhtimispuldi klahvid toimivad nii, nagu peaks.
Kui aktiveeritud infrapunakood oli õige, toimivad kõik funktsioonid õigesti.
Kui mõned klahvid ei toimi korralikult, korrake punktides kirjeldatud toiminguid ja otsige oma seadmele
uus kood.

Kaugjuhtimispuldile SRU9400 on võimalik kopeerida funktsioone originaal-
puldilt, juhul kui see funktsioon ei ole juba olemas puuteekraani funktsioonide
hulgas.

Liikuge seadistamise menüüsse ja vajutage klahvile . Puuteekraanile
kuvatakse viimativalituid seadme esimene lehekülg.

Asetage SRU9400 ja originaalpult teineteisega vastamisi, 6 cm (2 tolli)
kaugusele.

Vajutage SRU9400 klahvile, millele soovite funktsiooni määrata.
Ekraanile jääb kopeerimise klahv ( ).

Vajutage originaalpuldil soovitud funktsiooni klahvile. Kõrge helisignaal
annab märku, kui SRU9400 suutis funktsiooni originaalpuldilt kopeerida.
Kopeerimise klahv ( ) vilgub kaks ko ra ja puuteekraanile kuvatakse
uuesti seadistamise menüü.
või
Madal helisignaal annab märku, kui SRU9400 ei suutnud funktsiooni originaalpuldilt kopeerida. Kopeerimise
klahv ( ) vilgub ühe korraja puuteekraanile kuvatakse uuesti seadistamise menüü.

Muude funktsioonide kopeerimiseks kaugjuhtimispuldile SRU 9400 korrake punktides kirjeldatud
tegevusi.

1.

Põlema süttib seadme märgutuli.

2. seadistamise

3. seadistamise Search Exit
Setup

4. OK

5. OK

6.

2 kuni 5

1.

2.

3.
Learn

4.

Learn

Learn

5. 1 kuni 4

.

Nõuanne: Teisi valitud seadme klahve on teil võimalik kuvada
leheküljeklahvi abil või reþiimiklahviga Mode.

Page 2

Funktsioonide kopeerimine

r
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Klahvide kopeerimine

Makrofunktsioonide programmeerimine

Kui te soovite kasutada selle kaugjuhtimispuldi mingi seadme funktsiooni ka teisel seadmel, on teil võimalik seda
funktsiooni kopeerida. Näiteks, kui teie seadme (televiisor / DVD mängija / salvestaja, videomakk) helitugevuse
reguleerimine käib võimendi kaudu, on teil võimalik võimendi lehekülje helitugevuse funktsiooni kopeerida DVD
leheküljele.

Liikuge seadistamise menüüsse ja vajutage klahvile . Puuteekraanile kuvatakse viimativalituid seadme
esimene lehekülg.

Vajutage klahvile, mille funktsiooni te kopeerida soovite. Selleks võib olla suvaline klahv, välja arvatud
leheküljeklahvid , , seadistamise klahv ja reþiimiklahv .

Valige reþiimiklahvi abil seade, millele soovite valitud funktsiooni kopeerida.
Puuteekraanile kuvatakse valituid seadme esimene lehekülg.

Vajutage klahvile, millele soovite valitud funktsiooni kopeerida.
Kui SRU9400 kopeeris klahvi edukalt, vilgub kopeerimisklahvi märgutuli kaks korda ja puuteekraanile
kuvatakse uuesti seadistamise menüü.
või
Kui kopeerimisel tekkis viga, vilgub kopeerimisklahvi märgutuli ühe korra ja puuteekraanile kuvatakse
uuesti seadistamise menüü.

Teil on võimalik programmeerida kuni 4 makrofunktsiooni oma seadmete juhtimiseks.

Makrofunktsioon on klahvivajutuste jada, mida on teil võimalik programmeerida. Näiteks DVD filmi vaatamiseks on
teil harilikult tarvis sooritada järgnevad liigutused:

Makrofunktsiooni abil saab kõiki neid liigutusi teha ühe klahvivajutusega. Makrofunktsioone on teil võimalik
valida igal ajahetkel vajutades klahvile ja valides vastava makrofunktsiooni numbri.

Makrofunktsioonide kasutamisest lugege lähemalt lk. 7.

Liikuge seadistamise menüüsse ja vajutage klahvile . Puuteekraanile kuvatakse numbrid 1 kuni 4.

Valige number, mille alla te makrofunktsiooni salvestada soovite. Kui selle numbri alla on juba makrofunktsioon
salvestatud, see kustutatakse. Puuteekraanile kuvatakse viimativalitud seadme lehekülg.

Vajutage vajalikele klahvidele makrofunktsiooni sooritamise järjekorras.

Makrofunktsiooni lõpetamiseks vajutage klahvile . Makrofunktsiooni klahv vilgub kaks korda ja
puuteekraanile kuvatakse seadme viimativalitud lehekülg

1.

2.
Page 1 Page 2 Setup Mode

3. Mode

4.
Copy

Copy

1.

2.

3.

4. OK Macro

Mis on makrofunktsioon?

Makrofunktsiooni programmeerimine

!

!

!

!

!

Televiisor sisse lülitada;

DVD mängija sisse lülitada;

Kõlarid sisse lülitada;

Valida televiisorile ja kõlaritele õige sisend;

Vajutada klahvile PLAY, et DVD plaadi taasesitamine peal hakkaks.

sdfsd

Märkus: Ühte makrofunktsiooni on võimalik programmeerida kuni 12 liigutust. Makrofunktsioon salvestatakse
automaatselt, kui te hakkate programmeerima 13. liigutust ja puuteekraanile kuvatakse uuesti seadistamise
menüü. Teisi sama seadme klahve on teil võimalik valida leheküljeklahvi abil ja teisi seadmeid
reþiimiklahvi abil.

Page 2
Mode

KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE KOODID
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Ekraani seadete reguleerimine
Kaugjuhtimispuldi kasutamisel lülitub puuteekraan sisse. 6 sekundi möödudes lülitub see taas välja.

Teil on võimalik muuta puuteekraani sisselülitatuse aega järgmiselt:

Liikuge seadistamise menüüsse ja vajutage klahvile .
Ekraanile kuvatakse numbrid 1 kuni 4.

Valige soovitud ajavahemik, peale mida puuteekraan välja lülitatakse:
= 3 sekundit;
= 6 sekundit;
= 9 sekundit;
= 12 sekundit;

Ekraaniklahv vilgub kaks korda, seaded salvestatakse ja puuteekraanile kuvatakse uuesti seadistamise
menüü.

1.

2.
1
2
3
4

Display

Märkus: Patareide eluiga sõltub ajavahemikust, peale mida puuteekraan välja lülitatakse. Mida kauem on ekraan
sisse lülitatud, seda kiiremini saavad patareid tühjaks.

Seadme valimine

Puuteekraani ja klahvide kasutamine

Makrofunktsioonide kasutamine

Installeeritud seadet on teil võimalik valida reþiimivaliku klahvi abil:

Kõige sagedamini kasutatavad funktsioonid on määratud puuteekraani ja kaugjuhtimispuldi klahvidele.

Puuteekraanile on kuvatud ainult valitud seadme puhul toimivad funktsioonid. Teisi valitud seadme funktsioone on
teil võimalik valida puuteekraani alaosas asuva leheküljeklahvi abil.

Sellele kaugjuhtimispuldile on võimalik programmeerida kuni 4 makrofunktsiooni. Kaugjuhtimispuldile salvestatud
makrofunktsioone on teil võimalik valida klahvi abil. See klahv paikneb alati puuteekraani esimesel leheküljel,
sõltumata seadmest.

Makrofunktsiooni valimiseks vajutage klahvile .

Puuteekraanile kuvatakse numbrid 1 kuni 4.

Vajutage soovitud makrofunktsiooni tähistavale numbriklahvile.
Sooritatakse valitud makrofunktsioon ja viimativalitud seadme märgutuli süttib.

Mode

Page 2

1.

2.

!

!

!

Süttib seadme märgutuli.

Puuteekraanile kuvatakse vastava seadme klahvid.

Puldi klahvide abil on võimalik valitud seadet juhtida.

KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE

KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE
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KASUTAJATUGI

Probleemide lahendamine

Vajate abi?
Kui teil on tekkinud küsimusi kaugjuhtimispuldi SRU9400 kohta, võtke meiega koheselt ühendust. Enne helistamist
lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Enamikele probleemidele on võimalik ise lahendus leida. Kui te
helistate klienditoe telefonile, hoidke kaugjuhtimispult käeulatuses, et teil oleks võimalik meie spetsialistide abil
määrata, kas see töötab korralikult või mitte.

Selle Philipsi kaugjuhtimispuldi mudelinumber on: SRU9400/10.

Ostu kuupäev: .............../....................../................./ (päev/kuu/aasta)

Probleem Lahendus

Minu seadmel ei tööta üks
või mitu klahvi.

!

!

!

Seadmete juhtimiseks SRU9400 kaugjuhtimispuldi abil, mis ei ole
toodetud Philipsi poolt, peate sisestama vastava tootja seadmekoodi.
Lugege lähemalt peatükist ”Seadmete installeerimine”, lk. 4.

Kaugjuhtimispuldile SRU9400 on võimalik kopeerida funktsioone
originaalpuldilt. Lugege lähemalt peatükist ”Funktsioonide
kopeerimine”, lk. 5. Ma ei leia kaugjuhtimispuldi SRU9400 koodide
nimekirjast oma seadme kaubamärki.

Kui teil ei õnnestu leida seadme juhtimiseks sobivat infrapunakoodi,
võib SRU9400 kaugjuhtimispult selle ise otsida. Lugege lähemalt lk. 5.

Patareid on tühjenemas. Eemaldage kaugjuhtimispuldist vanad
patareid ja sisestage uued.

!

!

!

!

!

Reþiimis 'TV mode' on teil võimalik juhtida värviteleviisoreid,
projektoreid, televiisor-videomakke, televiisor-DVD mängijaid,
plasmaekraan-televiisoreid ja LCD televiisoreid.

Reþiimis 'VCR mode' on teil võimalik juhtida videomakke ja PVR /
kõvakettaid-salvestajaid.

Reþiimis 'DVD mode' on teil võimalik juhtida DVD, DVDR ja DVD-HDD
seadmeid.

Reþiimis 'STB mode' on teil võimalik juhtida satelliitplokke,
kaabliplokke ja DVB-T digitaalseid satelliitdekoodreid.

Reþiimis 'Amp mode' on teil võimalik juhtida võimendeid, A/V
vastuvõtjaid, kodukinosüsteeme ja muid helisüsteeme.

Kaugjuhtimispulti
SRU9400 ei ole võimalik
sisse lülitada.

Ma ei leia
kaugjuhtimispuldi
SRU9400 koodide
nimekirjast oma seadme
tüüpi.

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.

VANA SEADME HÄVITAMINE

KOODID
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PC

AMP

TUNER/RECEIVER
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CABLE
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SAT,DVB-T, TNT
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VCR,HDD


