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12084 – Οδηγίες Χρήσης

Πλήκτρα Λειτουργίας
1. Ένδειξη LED
2. Πλήκτρο Mode για την επιλογή της συσκευής σε δεύτερο επίπεδο (AUX, AMP,DVB-T, CBL)
3. Πλήκτρα επιλογής συσκευής (TV / AUX, VCR / AMP, DVD / DVB-T, SAT / CBL)
4. Setup (Στήσιμο)
5. VOL+ / VOL-: Ρύθμιση ήχου
6. Text ON: Ανοίγει το μενού Teletext: Ανοίγει το μενού της συσκευής
7. Hold: Κρατάει την τρέχουσα σελίδα Teletext
8. Πλήκτρα αριθμών 0-9
9. AV: Μπαίνει σε μια εξωτερική συσκευή
10. Rewind (προς τα πίσω) / κόκκινο

Play (Αναπαραγωγή) / κίτρινο
Fast Forward (προς τα μπροστά)/ μπλε

Ξεκίνημα της εγγραφής
Stop (σταμάτημα της εγγραφής)/ πράσινο
Pause (παύση) / magenta

11. -/-- Αλλαγή σε κανάλι δυο ψηφίων
12. Info: Πληροφορίες για το σταθμό (εξαρτάται από τη συσκευή)

EPG: Ένδειξη Electronic Programme Guide (Ηλεκτρονικού Οδηγός Προγράμματος) (εξαρτάται από τη συσκευή)
13. Text OFF: Κλείνει το Teletext

EXIT: Βγαίνει από το μενού της συσκευής.
14. P+/P-: Επιλογή προγράμματος
15. Πλήκτρο Αθόρυβου

OK: Επιβεβαίωση της επιλογής σας
16. Shift: Για τα μπλε πλήκτρα, πχ Στο OK, όταν το πλήκτρο SHIFT πατηθεί, το LED ανάβει. Η λειτουργία SHIFT ενεργοποιείται για περίπου 30

δευτερόλεπτα και αυτόματα κλείνει ξανά. Εναλλακτικά, μπορεί να κλείσει οποτεδήποτε πατώντας το SHIFT ξανά.
17. Power: ON / OFF. (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση)

Γενικά
Αυτό το Universal Τηλεχειριστήριο είναι ένα 8 σε 1 τηλεχειριστήριο και μπορεί να λειτουργήσει τους ακόλουθους τύπους συσκευών: TV, STB, CBL,
AUDIO, AUX, VCR, CD, DVD. (πχ DVD-recorder / Player, video recorders, δέκτες, κτλ). Τα γράμματα των πλήκτρων δεν περιγράφουν τον τύπο της
συσκευής που είναι να λειτουργήσει, χρησιμοποιούνται για την ευκολότερη επισκόπηση. Σημειώστε παρακαλούμε τους κωδικούς των συσκευών σας που
χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό. Αν οι κωδικοί δεν είναι πλέον αποθηκευμένοι όπως πχ σε μια αλλαγή μπαταρίας, μπορείτε να
προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο ακόμη πιο γρήγορα.
Πρέπει να προγραμματίσετε έναν τετραψήφιο κωδικό σε ένα πλήκτρο συσκευής (TV, STB, CBL, AUDIO, AUX, VCR, CD, DVD) για κάθε συσκευή που
θέλετε να λειτουργήσετε με το τηλεχειριστήριο.

Video recorder: για αναζήτηση κωδικού παρακαλούμε εισάγετε μια κασέτα.

Προγραμματισμός κωδικών
Εισάγοντας κωδικό συσκευής μετά από ρύθμιση κωδικού
Οι κωδικοί των αντίστοιχων συσκευών είναι η λίστα κωδικών, για να τους πάρετε βρίσκονται στις εσώκλειστε οδηγίες χρήσης.

• Ανοίξτε τη συσκευή χειροκίνητα.
• Κρατήστε το πλήκτρο setup (4) πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι το LED (1) να ανάψει μόνιμα.
• Πατήστε το πλήκτρο συσκευής (3) (TV, STB, CBL, AUDIO, AUX, VCR, CD, DVD) σύντομα.
! Πατήστε το πλήκτρο “Mode” (2) πριν χρησιμοποιήσετε την ομάδα συσκευών (AUX, AMP, DVB-T, CBL).
• Στη συνέχεια πατήστε τον κατάλληλο τετραψήφιο κωδικό από τον πίνακα κωδικών.
• Για επιβεβαίωση της κάθε πληκτρολόγησης το κόκκινο LED (1) σβήνει γρήγορα.
• Αν ο κωδικός ήταν έγκυρος, το κόκκινο LED (1) σβήνει.
• Πατήστε το πλήκτρο SHIFT (16) για λίγο και στη συνέχεια το OK (15) για να αποθηκεύσετε τον κωδικό. Το LED σβήνει.
• Πατήστε για λίγο το πλήκτρο Shift (16).
• Ένας μη έγκυρος κωδικός πληκτρολογήθηκε, το κόκκινο LED (1) αναβοσβήνει για τρία δευτερόλεπτα πριν σβήσει. Αν η συσκευή δεν

ανταποκρίνεται, επαναλάβετε τον προγραμματισμό με άλλο κωδικό. Παρακαλούμε δοκιμάστε όλους τους κωδικούς που εμφανίζονται για την
μάρκα της συσκευής σας.

• Επιλέξτε τον κωδικό στον οποίον όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου σας αντιδρούν σωστά.
• Αν δεν επιτύχει και με αυτό τον τρόπο, τότε να το επιχειρήσετε με τη μέθοδο αναζήτησης όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «αυτόματη

αναζήτηση».

Χειροκίνητη Αναζήτηση
• Ανοίξτε τη συσκευή χειροκίνητα.
• Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο setup (4) για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι το LED να ανάψει μόνιμα.
• Πατήστε το πλήκτρο συσκευής (3) (TV, STB, CBL, AUDIO, AUX, VCR, CD, DVD) για λίγο.
! Πατήστε το πλήκτρο “Mode” (2) πριν χρησιμοποιήσετε την ομάδα συσκευών (AUX, AMP, DVB-T, CBL).
• Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο POWER (17) (αυτό μπορεί να είναι μέχρι 350 φορές), μόνο στο VCR (Video recorder) ζητάει το πλήκτρο

P+ (14) ή P- (14) για τη συσκευή που είναι να λειτουργήσει, να κλείσει ή να αλλάξει κανάλι ή να αντιδράσει αντίστοιχα. Η αναζήτηση κωδικού
αρχίζει με τον αριθμό που αποθηκεύτηκε πρόσφατα.

• Πατήστε SHIFT (16) για λίγο και έπειτα OK (15) για να αποθηκεύσετε τον κωδικό. Το LED (1) κλείνει για λίγο.
• Πατήστε το πλήκτρο Shift (16) για λίγο.
• Λόγω του μεγάλου αριθμού των διαφορετικών πιθανών κωδικών, μέχρι 350 πιθανοί κωδικοί αντιστοιχούν ανά συσκευή, Σε συγκεκριμένες

περιπτώσεις, μπορεί να είναι πιθανό μόνο οι πιο κοινές, βασικές λειτουργίες να είναι διαθέσιμες. Η διαδικασία που περιγράφεται μπορεί να μην
επιτύχει για κάποια ιδιαίτερα μοντέλα.

Αυτόματη Αναζήτηση
Αν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο αν και δοκιμάσατε όλους τους κωδικούς για τον τύπο της συσκευής σας και για την
αντίστοιχη μάρκα, να το επιχειρήσετε με την αυτόματη αναζήτηση. Μέσω αυτής μπορείτε να βρείτε επίσης κωδικούς για μάρκες οι οποίες δεν
εμφανίζονται στη λίστα κωδικών.

• Ανοίξτε αυτόματα τη συσκευή.
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• Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο setup (4) για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι το LED να ανάψει μόνιμα.
• Πατήστε το πλήκτρο συσκευής (3) (TV, STB, CBL, AUDIO, AUX, VCR, CD, DVD) για λίγο.
! Πατήστε το πλήκτρο “Mode” (2) πριν χρησιμοποιήσετε την ομάδα συσκευών (AUX, AMP, DVB-T, CBL).
• Εστιάστε το τηλεχειριστήριο στη συσκευή και πατήστε το πλήκτρο P+ (14) μια φορά για λίγο.
• Αν η συσκευή δεν έχει καμία προγραμματισμένη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο POWER (17) αντί του P+ (14).
• Το τηλεχειριστήριο αρχίζει την αναζήτηση κωδικού μετά από 6 δευτερόλεπτα και στέλνει ανα 1 δευτερολέπτου παλμού ρολογιού (βλ

επόμενο τμήμα) τον ένα μετά τον άλλο, όλους τους κωδικούς. Σε κάθε αποστολή το LED ανάβει.
• Μόλις η συσκευή ανταποκριθεί στο τηλεχειριστήριο, πατήστε SHIFT (16) και τότε έπειτα OK (15). Για λίγο πατήστε το πλήκτρο Shift (16). Αν

δεν πατήσετε OK τη σωστή στιγμή, πιέστε PROG – (14) για να επιστρέψετε βήμα βήμα στον κωδικό που η συσκευή ανταποκρίθηκε.
• Για να σταματήσετε την αναζήτηση, πατήστε SHIFT (16) και EXIT (13).
• Για λίγο πατήστε το πλήκτρο Shift (16).

Αν το τηλεχειριστήριο αντί για 1, μόνο κάθε 3 δευτερόλεπτα είναι να στέλνει κωδικό, προχωρήστε ακολούθως. Πατήστε για 6 δευτερόλεπτα σύμφωνα
με τις πιέσεις του πλήκτρου P+ (14) (και / ή POWER (17)) όπως περιγράφηκε πριν, το πλήκτρο P+ (14) ή το P- (14) ακόμη μια φορά. Το
τηλεχειριστήριο στέλνει ένα νέο κωδικό κάθε 3 δευτερόλεπτα τώρα. Μέσω αυτού μπορείτε να κερδίσετε περισσότερο χρόνο για να ακυρώσετε τη
διαδικασία, ωστόσο, η αναζήτηση κωδικού διαρκεί περισσότερο.

Αναγνώριση κωδικού
Η αναγνώριση κωδικού σας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε ήδη καταχωρημένους κωδικούς που είναι αποθηκευμένοι στο τηλεχειριστήριο.
Έτσι προχωρήστε:

• Κρατήστε το πλήκτρο setup (4) κρατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι το κόκκινο LED (1) να ανάψει μόνιμα.
• Πατήστε το πλήκτρο συσκευής (3) (TV, STB, CBL, AUDIO, AUX, VCR, CD, DVD) για λίγο.
! Πατήστε το πλήκτρο “Mode” (2) πριν χρησιμοποιήσετε την ομάδα συσκευών (AUX, AMP, DVB-T, CBL).
• Πατήστε το πλήκτρο setup (4) για λίγο, το κόκκινο LED (1) σβήνει κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης.
• Για να βρείτε τον πρώτο αριθμό, πατήστε τα πλήκτρα αριθμών (8) από το 0 μέχρι το 9.
• Αν το κόκκινο LED (1) σβήσει, αυτός είναι ο πρώτος αποθηκευμένος αριθμός.
• Για να βρείτε τον δεύτερο αριθμό, πατήστε με τη σειρά τα πλήκτρα αριθμών (8) από το 0 μέχρι το 9 ώσπου το LED (1) να σβήσει.
• Επαναλάβετε τη διαδικασία για το τρίτο και το τέταρτο ψηφίο.
• Το κόκκινο LED (1) σβήνει μόλις το πλήκτρο για το τέταρτο ψηφίο πατηθεί.
• Η αναγνώριση κωδικού τώρα έχει ολοκληρωθεί.

Κανονική λειτουργία
Μετά τον προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου σας για τη δική σας συσκευή ήχου / εικόνας, αυτό δουλεύει στις πιο κοινές, βασικές λειτουργίες όπως
το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο της αντίστοιχης συσκευής. Εστιάστε το τηλεχειριστήριό σας στη συσκευή που επιθυμείτε και πατήστε το αντίστοιχο
πλήκτρο συσκευής. Το κόκκινο LED θα ανάψει για λίγο. Οι λειτουργίες τώρα ενεργοποιούνται πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο λειτουργίας του universal
τηλεχειριστηρίου σας. Σε κάθε πληκτρολόγηση το κόκκινο LED ανάβει για λίγο. Πιθανόν κάθε λειτουργία του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου σας να μην
είναι απευθείας διαθέσιμη στο universal τηλεχειριστήριο. Πιο συγκεκριμένα για πιο καινούργιες συσκευές είναι πιθανόν οι λειτουργίες καταρχήν να
παραμερίζονται ή να μην είναι καθόλου διαθέσιμες σε άλλα πλήκτρα εκτός από τα αναμενόμενα.
Δοκιμάζοντας το AV επιλέγετε συνήθως την AV είσοδο της τηλεόρασης πχ τον δέκτη STB ή το Video.

Ειδικές λειτουργίες
“electronic program”
Το πλήκτρο EPG (12) αντιστοιχεί στη λειτουργία “Electronic Program Guide” Ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος και έχει διαφορετικές λειτουργίες,
ανάλογα σε ποια συσκευή αυτό χρησιμοποιείται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

• Ελέγξτε αν οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν μπει σωστά και αν η πολικότητα +/- είναι σωστή.
• Ελέγξτε αν οι συσκευές σας είναι σωστά συνδεδεμένες και ανοιχτές
• Αν οι μπαταρίες είναι πολύ αδύναμες, αλλάξτε με καινούργιες
• Διαφορετικοί κωδικοί συσκευών εκτελούνται στην ίδια μάρκα της συσκευής μου. Πώς θα ξεχωρίσω το σωστό κωδικό?
• Για να ξεχωρίσετε το σωστό κωδικό για τη συσκευή σας δοκιμάστε τους κωδικούς τον ένα μετά τον άλλον μέχρι οι περισσότερες λειτουργίες της
συσκευής να λειτουργούν σωστά.

Οι συσκευές αντιδρούν μόνο σε κάποιες εντολές του τηλεχειριστηρίου:
• Δοκιμάστε περισσότερους κωδικούς, με τους οποίους η συσκευή αντιδρά στις εντολές
• Αν η χειροκίνητη εισαγωγή κωδικού και η αυτόματη αναζήτηση κωδικού δεν επιτυγχάνονται, αυτό μπορεί να συμβεί σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις που η συσκευή δεν είναι συμβατή με το universal τηλεχειριστήριό σας.


