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ostatniap Uniwersalny pilot
Instrukcja obsługi

A. Informacje ogólne

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania umożliwia zaprogramowanie sterowania do 6 urządzeń  (TV1, TV2, 
VCR, SAT, CBL, AUX)

B. Programowanie manualne

1. Naciśnij przycisk SET i nie puszczając go, wybierz przycisk urządzenia, które chcesz 
zaprogramować. Gdy zaświeci się czerwona dioda puść oba przyciski.

2. Wprowadź 3 cyfrowy kod Twojego urządzenia, który znajdziesz w dołączonych tabelach kodów 
sterowania.

3. Jeżeli wprowadzony kod jest poprawny to czerwona dioda zgaśnie, jeżeli nie, dioda mignie 2 razy 
po czym zaświeci światłem ciągłym. Wróć do punktu 2. by wprowadzić kod ponownie.

4. Programowanie pilota jest zakończone. Sprawdź działanie przycisków pilota. Jeżeli liczba 
działających przycisków pilota jest niesatysfakcjonująca, powtórz programowanie wprowadzając 
inny kod dostępny w tabelach kodów sterowania.

Wskazówka: W każdym momencie możesz przerwać programowanie pilota naciskając przycisk 
urządzenia.

C. Automatyczne wyszukiwanie kodu

Jeżeli sterowanie urządzeniem nie działa po programowaniu manualnym lub nie znalazłeś odpowiedniego 
kodu do swojego urządzenia, możesz szybko znaleźć odpowiedni kod korzystając z funkcji automatycznego 
wyszukiwania kodu.

1. Włącz urządzenie, które chcesz zaprogramować (jeżeli to magnetowid/DVD to włóż kasetę/płytę 
DVD).

2. Naciśnij przycisk SET i nie puszczając go, wybierz przycisk urządzenia, które chcesz 
zaprogramować. Gdy zaświeci się czerwona dioda, puść oba przyciski.

3. Następnie jednokrotnie naciśnij przycisk SET by wejść w tryb automatycznego wyszukiwania – 
czerwona dioda zacznie migać.

4. Nakieruj pilot na urządzenie i jednokrotnie naciśnij przycisk POWER na pilocie (jeżeli programujesz 
odtwarzacz DVD/magnetowid to możesz zamiast przycisku POWER, nacisnąć przycisk PLAY). 
Obserwuj, czy urządzenie odpowiednio zareagowało. Jeżeli tak to przejdź do następnego kroku, 
jeżeli nie to powtórz punkt nr 4.

5. Sprawdź działanie pozostałych przycisków pilota. Jeżeli działają prawidłowo to zakończ 
programowanie naciskając przycisk urządzenia. Jeżeli nie, to wróć do punktu nr 4 by znaleźć 
najlepsze możliwe ustawienia.
Uwaga: Jeżeli w ciągu 30 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku na pilocie to programowanie 
zakończy się automatycznie.

6. Po zakończeniu programowania czerwona dioda zgaśnie i możesz zacząć normalnie używać pilota.

Wskazówka: Jeżeli chcesz zmienić kierunek wyszukiwania kodów, aby na przykład wrócić do 
poprzednio wyszukanego kodu to przed naciśnięciem przycisku POWER w punkcie 4 naciśnij 
jednokrotnie przycisk SET. Każde jednorazowe naciśnięcie przycisku SET zmienia kierunek 
wyszukiwania kodów na ( następny / poprzedni ).


