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40095 – Οδηγίες Χρήσης

Τηλεχειριστήριο Γενικής Χρήσης
Πλήκτρα Λειτουργίας
1. Power (Ενέργεια): Άνοιγμα / Κλείσιμο
2. LED
3. Πλήκτρα συσκευής
4. Αριθμητικά πλήκτρα 0-9
5. AV: μεταβαίνει σε εξωτερική συσκευή
6. -/--: μεταβαίνει σε προγράμματα με διψήφιο αριθμό
7. V+/V-: έλεγχος του ήχου
8. P+/P-: κανάλι
9. πλοήγηση σε μενού οθόνης
10. OK: για την επιβεβαίωση των καταχωρήσεων
11. ◄◄ Γρήγορη επαναφορά / κόκκινο

Για παίξιμο / κίτρινο
Γρήγορη προώθηση

h Εκκίνηση γραψίματος
g Σταμάτημα / Πράσινο

Παύση / magenta
12. EXIT (Έξοδος)
13. EPG
14. Λειτουργίες – οθόνης
15. Menu: μενού συσκευής
16. SET UP (Στήσιμο)

17. Muting (Σίγαση)

Γενικά
Αυτό το τηλεχειριστήριο είναι ένα 5 σε 1 τηλεχειριστήριο και μπορεί να λειτουργήσει τις ακόλουθες συσκευές: TV, STB, AUX, VCR, DVD. (πχ.DVD-recorder /Player,
video recorders ,ενισχυτές, ραδιόφωνα, κτλ.).
Τα γράμματα των πλήκτρων δεν περιγράφουν τον τύπο των συσκευών που προγραμματίζουν, συνεπώς χρησιμοποιούνται μόνο για ευκολότερη επισκόπηση.
Παρακαλούμε σημειώστε τους κωδικούς των συσκευών που χρησιμοποιείτε. Πρέπει να προγραμματίσετε ένα τετραψήφιο κωδικό σε ένα πλήκτρο-πηγή (TV, STB,
AUX, VCR, DVD) για κάθε συσκευή την οποία θέλετε να λειτουργήσετε με το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης.

Video recorder: Για την αναζήτηση κωδικού παρακαλούμε βάλτε μια κασέτα.

Προγραμματίζοντας κωδικούς συσκευής
Εισάγοντας κωδικό συσκευής
Οι κωδικοί των αντίστοιχων συσκευών περιλαμβάνονται στον κατάλογο κωδικών που αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
• Ανοίξτε τη συσκευή χειροκίνητα
• Πατήστε το πλήκτρο-πηγή((TV, STB, AUX, VCR, DVD) αμέσως.
• Κρατήστε το πλήκτρο SET UP (Στήσιμο) (16) για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι το κόκκινο LED να ανάψει μόνιμα
• Έπειτα καταχωρήστε τον αντίστοιχο τετραψήφιο κωδικό από τον πίνακα κωδικών
• Για να επιβεβαιώσετε κάθε πληκτρολόγηση το κόκκινο LED βγαίνει αμέσως.
• Αν ο κωδικός ήταν έγκυρος, το κόκκινο LED βγαίνει, ανάλογα με τις τελευταίες καταχωρήσεις που τοποθετήθηκαν.
• Πατήστε αμέσως OK (10) για να αποθηκεύσετε τον κωδικό.
• Ένας άκυρος κωδικός καταχωρήθηκε, το κόκκινο LED αναβοσβήνει για τρία δευτερόλεπτα πριν βγει. Αν η συσκευή δεν αντιδράσει, επαναλάβετε τον

προγραμματισμό, ανάλογα με την περίπτωση, με άλλο κωδικό. Παρακαλούμε δοκιμάστε όλους τους κωδικούς που αντιστοιχούν στη δική σας μάρκα.
• Επιλέξτε τον κωδικό, με τον οποίο όλες οι διαθέσιμες εντολές του τηλεχειριστηρίου σας αντιδρούν σωστά.
• Αν επίσης δεν έχετε καμία επιτυχία με αυτό τον τρόπο, επιχειρήστε με «αυτόματη αναζήτηση» όπως περιγράφεται η μέθοδος αναζήτησης.
Χειροκίνητη μέθοδος αναζήτησης
• Ανοίξτε τη συσκευή χειροκίνητα.
• Πατήστε το πλήκτρο-πηγή (3) (TV, STB, AUX, VCR, DVD) αμέσως.
• Κρατήστε το πλήκτρο στησίματος (16) πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι το κόκκινο LED να ανάψει μόνιμα.
• Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο POWER και εναλλάξ στο on / off (αυτό μπορεί να γίνει έως και 350 φορές). Στο video ζητείται το πλήκτρο P+ ή P- για τη

συσκευή που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε, να κλείσετε, να αλλάξετε κανάλι ή να κάνετε όποια άλλη προγραμματισμένη λειτουργία. Η αναζήτηση του
κωδικού ξεκινά με το κωδικό που είναι προεπιλεγμένος στο κουτί.

• Πατήστε αμέσως OK (10) γα να αποθηκεύσετε τον κωδικό. Εξαιτίας του εκτενούς αριθμού των κωδικών, αυτοί προγραμματίζονται ανά τύπο συσκευής μέχρι
το 350. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί οι πιο κοινές λειτουργίες μόνο, να είναι διαθέσιμες. Σε μοντέλα συσκευών ορισμένων προδιαγραφών μόνο, η
περιγραφόμενη διαδικασία δεν μπορεί να είναι επιτυχημένη.

Αυτόματη αναζήτηση
Αν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο αν και έχετε δοκιμάσει όλους τους κωδικούς για το δικό σας μοντέλο συσκευής και μάρκας, επιχειρήστε
το με την αυτόματη αναζήτηση. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να βρείτε τέτοιους κωδικούς για μάρκες που δεν προβλέπονται στη λίστα κωδικών.
• Ανοίξτε τη συσκευή χειροκίνητα
• Πατήστε το πλήκτρο-πηγή (3) (TV, STB, AUX, VCR, DVD) αμέσως.
• Κρατήστε το πλήκτρο-πηγή (16) πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι το κόκκινο LED να ανάψει μόνιμα.
• Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στη συσκευή και πατήστε το πλήκτρο P+(8) μία φορά αμέσως.
• Αν η συσκευή δεν κάνει καμία λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο POWER (Ενέργειας) (1) αντί για P+ (8).
• Το τηλεχειριστήριο ξεκινά την αναζήτηση κωδικού μετά από 6 δευτερόλεπτα και στέλνει κάθε 1 δευτερόλεπτο (βλ. επίσης επόμενο κεφάλαιο) όλους τους

κωδικούς. Σε κάθε αποστολή το κόκκινο LED ανάβει.
• Μόλις η συσκευή αντιδράσει στο τηλεχειριστήριο, πατήστε OK (10). Ξεχάσατε να πατήσετε OK στην ώρα σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο P- για να

επιστρέψετε βήμα βήμα στον κωδικό που η συσκευή αντέδρασε.
• Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε EXIT (Έξοδο) (12).

Αν το τηλεχειριστήριο αντί για 1, στέλνει τον νέο κωδικό κάθε 3 δευτερόλεπτα, προχωρήστε ακολούθως.

Πατήστε εντός 6 δευτερολέπτων, σύμφωνα με τις πιέσεις του πλήκτρου P+ (8) (και ή POWER (1)) όπως περιγράφηκε πριν, το πλήκτρο P+ (8) ή P- (8) ακόμα μια
φορά. Το τηλεχειριστήριο στέλνει τώρα ένα νέο κωδικό μόνο κάθε 3 δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο κερδίζετε περισσότερο χρόνο για να διακόψετε τη
διαδικασία, ωστόσο, η αναζήτηση κωδικού διαρκεί επίσης περισσότερο.
Σύμφωνα με τον κωδικό αναζητήστε την εμπορική ονομασία
• Αυτή η λειτουργία σας παρέχει τη πιθανότητα να αναζητήσετε εμπορικές ονομασίες (βλ. ρύθμιση κωδικού)
• Πατήστε το πλήκτρο-πηγή (3) ((TV, STB, AUX, VCR, DVD) αμέσως.
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• Κρατήστε το πλήκτρο στησίματος (16) πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι το κόκκινο LED να ανάψει μόνιμα.
• Καταχωρίστε το μονοψήφιο κωδικό σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.
1 Philips
2 Sony, Panasonic, JVC, Toshiba
3 Thomson
4 Telefunken
5 Grundig
6 Nokia
0 Όλες οι άλλες μάρκες
• Πατήστε το πλήκτρο P+ (8) επανειλημμένα ή σε Video recorders το πλήκτρο POWER (1) ή μέχρι η συσκευή να αντιδράσει αντίστοιχα. Σε αυτή την

περίπτωση προχωρήστε γρήγορα αλλιώς η αυτόματη αναζήτηση ξεκινά.
• Αποθηκεύστε τον κωδικό πατώντας το πλήκτρο OK (10).
• Όλοι οι κωδικοί αναζητούνται, το κόκκινο LED αναβοσβήνει για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Αναγνώριση κωδικού
Η αναγνώριση κωδικού σας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε καταχωρημένους κωδικούς που έχουν ήδη αποθηκευθεί στο τηλεχειριστήριο. Προχωρήστε έτσι:
• Ανοίξτε τη συσκευή χειροκίνητα.
• Πατήστε το πλήκτρο-πηγή (3) ((TV, STB, AUX, VCR, DVD) αμέσως.
• Κρατήστε το πλήκτρο στησίματος (16) πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι το κόκκινο LED να ανάψει μόνιμα.
• Πατήστε το πλήκτρο στησίματος (16) αμέσως, το κόκκινο LED βγαίνει αυτόματα κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης.
• Για να βρείτε τον πρώτο αριθμό, πατήστε τα πλήκτρα με τους αριθμούς 0 με 9.
• Αν το κόκκινο LED βγει αμέσως, βρήκε τον πρώτο αριθμό.
• Για να βρείτε τον δεύτερο αριθμό, πατήστε διαδοχικά τους αριθμούς 0 με 9 μέχρι το κόκκινο LED να βγει.
• Επαναλάβετε τη διαδικασία για τον τρίτο και τον τέταρτο αριθμό.
• Το κόκκινο LED βγαίνει μόλις το πλήκτρο πατηθεί για τον τέταρτο αριθμό.
• Η αναγνώριση κωδικού τώρα τελείωσε.
Κανονική λειτουργία
Μετά τον προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου σας για τις audio / video συσκευές σας, αυτό λειτουργεί για τις περισσότερες κύριες λειτουργίες όπως θα
λειτουργούσε το αυθεντικό τηλεχειριστήριο για τις αντίστοιχες συσκευές. Στοχεύστε το τηλεχειριστήριό σας στην επιθυμητή συσκευή και πατήστε το αντίστοιχο
πλήκτρο - πηγή. Το κόκκινο LED θα ανάψει αμέσως. Τώρα οι λειτουργίες ενεργοποιούνται αυτόματα πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου σας.
Σε κάθε πληκτρολόγηση το κόκκινο LED ανάβει αμέσως.

Ενδεχομένως κάθε λειτουργία του αυθεντικού τηλεχειριστηρίου σας να μην είναι απευθείας διαθέσιμη και στο τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης. Πιο συγκεκριμένα
σε νέες συσκευές υπάρχει περίπτωση οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου να παρακαμφθούν ή να μην είναι καθόλου διαθέσιμες σε άλλα πλήκτρα εκτός από τα
αναμενόμενα. Με το πλήκτρο AV επιλέγετε συνήθως την πηγή AV της τηλεόρασης για συσκευές όπως το δέκτη STB ή το video.
Ειδικές λειτουργίες
«Ηλεκτρονικός προγραμματισμός»
Το πλήκτρο EPG (13) αντιστοιχεί στην λειτουργία “Electronic Program Guide” (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος) και έχει διαφορετικές λειτουργίες, ανάλογα τη
συσκευή που χρησιμοποιείται.

Για το STB ή το video, οι κωδικοί παρέχουν το βασικό πρόγραμμα με την προϋπόθεση ότι το video σας παρέχει SHOW VIEW λειτουργία.
“Punch Through” (Εναλλακτική λειτουργία)
Η “Punch Through” (εναλλακτική λειτουργία) σας επιτρέπει να εκτελέσετε συγκεκριμένες λειτουργίες σε μια συσκευή εκτός από αυτή που έχει εξ αρχής επιλεγεί.
Αυτές είναι ο ήχος, η σίγαση, και η λειτουργία Playback. Όταν το τηλεχειριστήριο ρυθμιστεί στο AUX, VCR ή το DVD, τα πλήκτρα Ήχος (7) και Σίγαση (17)
ελέγχουν την τηλεόραση (υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλες συσκευές δεν έχουν τον δικό τους έλεγχο για τον ήχο). Σε κατάσταση TV ή σε άλλη συσκευή χωρίς
λειτουργία playback, τα πλήκτρα Play, Pause, Stop και (όπου είναι εφαρμόσιμο) Record ελέγχουν ένα συνδεδεμένο video recorder, DVD player ή DVD recorder. Η
ελεγχόμενη συσκευή είναι πάντα η τελευταία επιλεγμένη συσκευή.

Από προεπιλογή, το τηλεχειριστήριο έχει ρυθμιστεί έτσι, ώστε ο ήχος και η σίγαση να ελέγχουν αυτόματα την TV όταν ένα πλήκτρο για μια συσκευή video (DVD,
video recorder, κτλ) πατηθεί.
Προγραμματίζοντας ήχο / σίγαση σε ένα διαφορετικό τύπο συσκευής
• Πατήστε το πλήκτρο Set up (Στήσιμο) (16) για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι το κόκκινο LED να παραμείνει αναμμένο.
• Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο Mute (Σίγαση) (17) μέχρι το κόκκινο LED να βγει για λίγο.
• Πατήστε ένα πλήκτρο – πηγή για μια συσκευή για τη οποία οι λειτουργίες ήχου και σίγασης είναι να μεταφερθούν. Το κόκκινο LED παραμένει αναμμένο.
• Πατήστε το πλήκτρο Mute (Σίγαση) (17), το κόκκινο LED βγαίνει.
• Αν κατά λάθος επιλέξετε μια συσκευή η οποία δεν έχει τον δικό της έλεγχο για τον ήχο, το κόκκινο LED ανάβει για 3 δευτερόλεπτα.
Προγραμματίζοντας ήχο / σίγαση σε ιδιαίτερο τύπο συσκευής
• Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο Set up (Στήσιμο) (16) για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι το κόκκινο LED να παραμείνει αναμμένο.
• Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο Mute (Σίγαση) (17) μέχρι το κόκκινο LED να βγει για λίγο.
• Πατήστε το πλήκτρο προέλευσης για τη συσκευή που είναι για να έχει μόνο τη δική της λειτουργία για ήχο και σίγαση.
• Πατήστε τα πλήκτρα ήχου “-“ (7), το κόκκινο LED μένει αναμμένο.
• Πατήστε το πλήκτρο Mute (Σίγαση) (17), το κόκκινο LED βγαίνει.
Επαναφέροντας ήχο / σίγαση
Αν έχετε αλλάξει τον ήχο ή τη σίγαση όπως περιγράφονται στις προηγούμενες δύο παραγράφους, μπορείτε να επαναφέρετε αυτές τις λειτουργίες στις
εργοστασιακές τους ρυθμίσεις και ως εκ τούτου να επαναφέρετε και τη “Punch Through” εναλλακτική λειτουργία.
• Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο Set up (Στήσιμο) (16) για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι το κόκκινο LED να παραμείνει αναμμένο.
• Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο Mute (Σίγαση) (17) μέχρι το κόκκινο LED να βγει για λίγο.
• Πατήστε το πλήκτρο Mute (Σίγαση) (17) ξανά, το κόκκινο LED βγαίνει.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί:
• Ελέγξτε αν οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν μπει σωστά και αν η πόλωση +/- είναι σωστή.
• Ελέγξτε αν οι συσκευές σας είναι σωστά συνδεδεμένες και αν είναι ανοιχτές.
• Αν οι μπαταρίες είναι πολύ αδύναμες, αλλάξτε τις με νέες.
• Διαφορετικοί κωδικοί συσκευής εκτελούνται για τη μάρκα της συσκευής μου. Πως θα αναγνωρίσω το σωστό κωδικό?
• Για να αναγνωρίσετε το σωστό κωδικό για τη συσκευή σας, δοκιμάστε τους κωδικούς τον ένα μετά τον άλλο μέχρι οι περισσότερες λειτουργίες της συσκευής

να δουλεύουν σωστά.
Η συσκευή αντιδρά μόνο σε κάποιες εντολές του τηλεχειριστηρίου
• Δοκιμάστε περισσότερους κωδικούς για τους οποίους, ανάλογα με τις εντολές η συσκευή αντιδρά.
• Αν η χειροκίνητη εισαγωγή κωδικού και η αυτόματη αναζήτηση δεν είναι επιτυχημένες, μπορεί να συμβεί σε ειδικές περιπτώσεις, η συσκευή δεν είναι

συμβατή με το τηλεχειριστήριό σας.


