Használati utasítás
VIVANCO UR-89 TV/VCR/SAT/DVD/TUNER/TAPE/CD/AMP
univerzális távirányítóhoz

Vivanco RU-89 távirányító csaknem minden televízió-, audió-, videó és más
infravörös adóvevő készülékhez.
Előszó
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati
utasítást, mielőtt a termékünket használatba veszi.
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.
Távirányító programozása
A TV vagy DVB vezérléséhez a távirányítót rá kell hangolni a készülékre.
Erre két lehetőség van: közvetlen, kézi programozás vagy automata kódkeresés.
Ha az UR-2 nem tudja értelmezni az utasítást, kétszer villog, majd megismételheti a
belépést.
Minden elfogadott belépést a POWER gomb rövid villogása erősíti meg.
Kézi programozás:
Közvetlen, kézi programozás a mellékelt kódlista segítségével.
1. A kódjegyzékben keresse ki a készülékéhez tartozó háromszámjegyű kódot.
2. 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.
3. A kód megadásához röviden nyomja meg a SET gombot, majd a TV gombot,
mígnem az állapotjelző LED folyamatosan világít.
4. Billentyűzzze be a kikeresett háromjegyű kódot.
5. A számok megadása után a LED kialszik és a távirányítóval ezután már gond
nélkül vezérelheti a készüléket.
6. Végül ellenőrizze a vezérlési kód beállítást a TV működtetésével. Ha nem, vagy
hibásan üzemel a készülék, próbálja ki a következő kódot a listáról vagy a
kódkeresés funkciót (lásd alább)
További készülékek szabályozásához a távirányító beállítását azonos módom
végezze el. ( A TV gomb helyett a VCR, CBL/SAT, DVD, TUNER, TAPE, CD,
AMP használja)
Manuális kódkeresés:
Ha a készülék márkája nem található meg a listán, vagy az adott kódok
egyike sem működik, használja a kódkeresés funkciót.
A keresés kb. 30 másodpercnyi tétlenség után leáll.
1. Kapcsolja be a vezérleni kívánt készüléket, és kapcsoljon valamelyik adásra.
2. A kódkeresés előkészítéséhez röviden nyomja meg a SET gombot, majd a TV
gombot, mígnem a LED folyamatosan világít.
3. Ezek után tartsa a távirányítót a vezérelni kívánt készülék irányába.
4. Röviden nyomja meg az POWER gombot (készülék be/ki), amikor a LED villog.
5. Majd ismételten nyomja meg az POWER gombot kb. másodpercenként,
mígnem a készülék reagál. - Ha túl későn észleli a készüléke reakcióját és a
következő kód már be lett táplálva, a SET majd a POWER gombok
megnyomásával léphet vissza. Ha a készülék kikapcsolta magát, a keresés
folytatásához kapcsolja vissza azt a készüléken található gombbal vagy a z

eredeti távirányítóval. Ha a készülék reagál, egyéb gombokat is kipróbálhat a
keresés megszakítása nélkül. Ha néhány gomb nem működik megfelelően,
egyszerűen folytassa a a keresést az ON/OFF gomb segítségével.
6. Ha a készülék megfelelően reagál, nyomja meg a készülékgombot, pl, a TV
gombot, és fejezze be a keresést. a LED kialszik.
Automatikus kódkeresés:
Távirányítója másodperceken belül akár automatikusan is megtalálja a megfelelő
beállításokat.
1. Kapcsolja be a vezérelni kívánt készüléket és kapcsoljon valamelyik adásra.
2. A kódkeresés indításához nyomja meg a SET gombot majd a TV készülék
gombot. 3 másodpercnél tovább tartsa nyomva, mígnem a LED villogni kezd.
3. Tartsa a távirányítót a vezérelni kívánt készülék irányába, miközben az 2
másodpercenként bocsát ki különböző jeleket. Ezt a LED villogásával jelzi.
4. Ha a készülék reagál, nyomja meg bármelyik gombot a SET gomb kivételével a
keresés befejezéséhez.
5. Végül ellenőrizze a vezérlési kód beállítását a készüléke működtetésével.
Ha nem működik megfelelően, hajtsa végre még egyszer a kódkeresést. A
kódkeresés ekkor a sorban következő kóddal folytatódik...
Ne felejtse el újból bekapcsolni a készüléket, ha folytani kívánja a keresést...
Kódazonosítás
A beállított háromszámjegyű kódot bármikor leolvashatja:
1. Nyomja meg a vonatkozó készülék készülékgombját, pl. TV...
2. Nyomja meg a SET gonbot illetve a 1,2 vagy 3 gombokat, attól függően, hogy a
kód melyik részét szeretné leovasni.
Például, ha kódként a 153 van beállítva, a LED egyszer villog a SET+1
lwnyomása után, ami jelzi, hogy a száza helyiérték 1. Egyszerűen csak
számolnia kell. A tizes helyiérték a SET+2 elengedése után jelenik meg, pl.
5-ször villog, ami az 5-öst jelzi a 153-ban. Az egyes helyiérték a SET+3
elengedése után jelenik meg, pl. 3-szor villog, ami a 3-ast jelzi a 153-ban.
Hangerő és némítás szabályozása egyetlen készülék esetén
Azt a készülékgombot nyomja meg, amelyet állandó jelleggel szeretne
hangerőszabályzóként használni, pl. a TV. A rögzítéshez nyomja meg a SET és az 5-ös
gombot. A kioldáshoz a SET+6 gombot.
Működtetés
A távszabályzót gyakorkatilag az erdeti távirányítónak megfelelően kell használni, azzal
a külömbséggel, hogy először ki kell választania a felső funkciógombokkal (TV, VCR,
CBL/SAT, DVD, TUNER, TAPE, CD, AMP), hogy a kívánt készüléket szabályozni tudja.
Mivel az UR vezérlő szimbólumai eltérhetnek az eredeti távirányító jeleitől, próbálja ki az
összes gomboz a funkciók megtalálásához.
Műszaki adatok
Elemek: 2 db AAA elem
Hatótávolság: max. 7m
400kHz a készülékhez nem alkalmas
Amennyiben az UR-2 a vásárlástól számított két éven belül meghibásodik a VIVANCO
ingyenes cserét biztosít. Kivételek: hiányzó kódok, szándékos rongálás, illetve a ház és a
gombok természetes elhasználódása.
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