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Használati utasítás RC Univers40 távszabályzóhoz

ELŐSZÓ
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a termékünket 
használatba veszi.

A Távirányítóról
Az RC Univers40 tipusú készülék egy multifunkcionális TV távirányító. Nagy a terhelhetősége és sok funkcióval 
rendelkezik. Elég megbízható ahhoz, hogy hosszú ideig alkalmazni lehesessen. Az igényes forma és a működést igazoló 
ellenörzőfény a távszabályzó használatát egyszerűvé teszi. Az RC Univers40 egy igazán jó TV-távszabályzó , az Ön 
legjobb döntése, hogy ezt választotta.

A távszabályzó üzembe helyezése:

1. Az elemek behelyezése
2. A távirányító beprogramozása
3. A programozás lépései

Elemek behelyezése
Nyissa fel az elemházat, és helyezzen be 2 db AA tipusú elemet. (a csomag nem tartalmazza)
Ellenőrizze hogy az elemeken látható + és - jelölés megfelel-e az elemház + és - jelöléseinek.

Elemekhez kapcsolódó megjegyzések
Ha a későbbiek során 3 percnél tovább tart az elemcsere akkor az Ön beállításait elveszti a készülék.

Standard körülmények között az elemek kb. 12 hónapig tartó működést biztosítanak. A helytelen üzemeltetés az elemek 
idő előtti lemerüléséhez vezet.
Ne keverjen össze régebbi elemeket újakkal, se különböző márkájú elemeket.
Abban az esetben, ha az elemházban elektrolit szivárgást észlel, törölgesse meg az elemház érinkezőit, és a régi 
elemeket helyettesítse újakkal. Ily módon sikeresen megakadályozhatja az elektrolit szivárgást.

Távolítsa el az elemeket , ha hosszabb ideig nem áll szándékában használni a távszabályzót.

TÁVSZABÁLYZÓ PROGRAMOZÁSA

• KÉZI PROGRAMOZÁS

1. A kódjegyzékben keresse ki a TV-készülékhez tartozó háromszámjegyű kódot. Ha nem csak egy kódot ad meg a 
kódjegyzék, akkor előszőr a felsorolás első kódját alkalmazza a programozás során. Ha nem találja az Ön 
készülékét a kódjegyzékben , akkor olvassa el az automatikus programozás című bekezdést.

2. Nyomja folyamatosan a SET ás a TV gombot, majd egyszerre engedje el mindkét gombot. Ekkor ki fog gyulladni 
az ellenörzőfény. Így jelezve, hogy távszabályzó készen áll a programozásra. Ha nem világít az ellenörzőfény, 
akkor ismételje meg a műveletet.

3. Billentyűzzze be a kikeresett háromjegyű kódot. Ekkor az ellenörzőfény világít. Ha az ellenörzőfény kétszer 
felvillan, akkor nem jó kódot adott meg, egy másik háromjegyű kódot kell bebillentyűzni.

4. Amint kialszik az ellenörzőfény a programozás befejeződött. Mostmár távszabályzójával működtetheti a TV-
készülékét.

Példa a programozáshoz
Ha az Ön TV-készüléke Panasonic, akkor a háromjegyű kód 002. Előszőr megnyomja a SET gonbot, és 
ezzel egyidőben a TV gombot, majd egyszerre engedje el a gombokat. Az ellenörzőfény bekapcsolódik, és 
ezután bebillentyűzi a 002 kódot. A harmadik szám beütése után az ellenörzőfény kialszik, ami azt jelenti, 
hogy a programozás befejeződött.
FIGYELEM
Ha a számjegyek beütése között több mint 15 másodperc telik el, akkor a beütést meg kell ismételni.

A kódszámok helyes működésének ellenőrzése
Kapcsolja be a TV-készüléket.
A távszabályzót fordítsa a TV irányába. Próbálja ki a funkciógombokat, helyesen működnek-e. 
Ha igen befelyeződött a távszabályzó programozása.

Megjegyzés: 
Amennyiben a távszabályzó nem megfelelően működik, kérjük próbálkozzon a kódjegyzékben taláható 
további kódokkal, vagy az automatikus programozással.
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Ha a távszabályzó nem működik
Ellenőrizze a kódot és a TV márkáját, majd ismételje meg a programozást.
Próbálkozzon egy másik kóddal az adott tipushoz a felsoroltak közül.
Ha kipróbálta az összes felsorolt kódot, és a távszabályzó még mindig nem működik megfelelően, akkor 
indítsa el az AUTOMATIKUS KERESÉST.

• AUTOMATIKUS KÓDKERESÉS

Ha kipróbálta az összes felsorolt kódot, és a távszabályzója még mindig nem működteti az Ön TV-
készülékét, vagy a kódjegyzék nem tartalmazza az Ön TV-kódját, akkor próbálja ki a következő lépéseket.

1. Kapcsolja be a TV-készülékét.
2. Irányítsa a távszabályzót a készülék felé. Előszőr nyomja be a SET gombot folyamatosan majd a POWER 

gombot. Ezután egyszerre engedje fel. Ekkor az ellenörzőfény világít. Ha nem világít az ellenörzőfény, akkor addig 
kell folytatni azt a lépést, míg ki nem gyullad.

3. A távszabályzó automatikusan végiglép a beprogramozott kódcsomagjain. Ezt folyamatosan ismétlődő villogással 
jelzi. Ha a távszabályzó kikapcsolja a TV-készülékét, nyomja meg a SET gombot, ezzel leállítjuk a keresést, és 
eltároltuk a helyes kódot. Az ellenörzőfény elalszik.

Próbálja ki a funkciógombokat, helyesen működnek-e. Ha igen befelyeződött a távszabályzó programozása.

Ha a távszabályzó gombjainak működését nem tartja megfelelőnek, kérjük, térjen vissza az 1. ponthoz, és 
ismételje meg az automatikus keresés lépéseit.

Megjegyzés:
Ha a továbbiakban sem működik megfelelően a távszabályzó, akkor olvassa el a Hibaelhárítás című bekezdést.

A távszabályzó használata
Irányítsa a távszabályzót a TV felé. A be-, vagy a kikapcsoláshoz nyomja meg a POWER gombot.
Nyomjon meg egy másik billenyűt, azt, amelyik funkciót használni kívánja. Ellenőrizze, hogy a funkciónak megfelelően 
működik-e a gomb.

Megjegyzés:
A távszabályzó funkcióit a TV-készülék funkciói határozzák meg. Például ha az Ön TV-je nem ismeri a némítás 
funkciót, akkor a MUTE gomb megnyomása után sem fog működni ez a funkció.
A TV-készülék néhány funkciója lehetséges, hogy nem fog működni ezzel a távszabályzóval
Néhány funkció lehetséges, hogy nem a gombkiosztásban megadott gombok segítségével érhető el, hanem 
másikkal.

HIBAELHÁRÍTÁS
Amennyiben a távszabályzó beprogramozása, vagy használata során gondok merülnek fel:
A távszabályzó beprogramozása előtt olvassa el figyelmesen a fentebb ismertetett lépéseket.
Amennyiben az első helyen feltüntetett kód nem működik, próbálja ki a TV-készülék márkájának valamennyi feltüntetett 
kódját sorrendben, amelyben a kódok meg vannak adva. Ha továbbra sem működik a távszabályzó, indítsa el az 
automatikus kódkeresést.
Ha elrontja a távszabályzó beállítását csak, akkor próbálkozhat egy másik háromjegyú kód beütésével, ha az 
ellenörzőfény világít. Ha nem, akkor előlről kell kezdenie a programozást.
Ellenőrizze, hogy a távszabályzóval egyenesen a TV-készülékre céloz, továbbá, hogy a TV és a távszabályzó között 
semmilyen akadály nem található.
Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le, továbbá hogy helyesen vannak a helyükre téve. Ha kiveszi az elemeket a 
távszabályzóból, minden esteben újra kell programoznia azt.
Ellenőrizze, hogy a TV-készüléke alkalmas-e a távvezérlésre.
Ha nem megfelőlen használja a tvászabályzót, akkor az kikapcsol. Ebben az esetben ki kell venni az elemeket és 20 
percig kell pihentetni. Az elemek visszahelyezésével újra kell programozni a távszabályzót.

Műszaki adatok:
Hatósugár : több mint 8 méter
Áram forrása : DC 3V (2 db AA elem)
Méret : 190x50x28mm
Súly : kb. 80g (elemek nélkül)

Szervíz:
Ha gondjai vannak a távszabályzóval és a hibaelhárítás bekezdésben foglaltak sem segítenek, bizalommal forduljon 
hozzánk.
Kérjük ne nyissa fel a távszabályzót, mert ebben az esetben nem vállalunk felelősséget a termékért. 
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