Univerzális távszabályzó
Általános leírás:
Az URC, egy többcélú univerzális távszabályzó. Az európai piacra gyártott készülékek legtöbbjéhez ez a
távszabályzó alkalmas. Többféle készülék működtetésére lehet használni, egymástól függetlenül.
Két televízió (TV1, TV2), két videó magnó (VCR1, VCR2), műholdvevő készülék (SAT), (CBL) és egy AUX
pozíció, amit pl. music center, DVD, magnó deck stb. távvezérlésére használhatunk.
2 db AAA mikroceruza elemmel működik. Lehetőleg alkáli elemet használjunk. A kifolyt elem tönkreteheti a
készülék belsejét.
Beállítás:
Kapcsolja be a távirányítani kívánt készüléket, a távirányítót fordítsa a készülék felé.
A készülék által használt kód beállítása:
1/ Egyszerre meg kell nyomni a /SET/ gombot és a készülékválasztó gombok valamelyikét, pl. /TV1/
2/ A LED világítani fog, engedje fel a gombokat.
3/ Válassza ki a mellékelt listából a készülékhez tartozó 3 jegyű kódszámot, majd adja be a számokat.
4/ Ha beírta a kódot, a világító LED elalszik, ha nem, akkor villogni fog. A fenti lépéseket újra meg kell
ismételni.
5/ Próbálja ki, hogy a távirányító legtöbb gombja működik-e. Ha nem, akkor keresni kell egy új kódot és azzal
kell a műveletet megismételni.
Megjegyzés: ha 10 másodpercig nem történik gomblenyomás a beállítási módban, akkor a távirányító kilép
ebből az üzemmódból.
Gyorskeresés.
Ha a többszöri beállítás is sikertelen volt, vagy nem találja a listában a beállítandó kódot, próbálkozzon a
gyorskeresési üzemmóddal.
Az alapbeállításban az előre keresés indul, de a /SET/ gombbal a visszafelé keresést is használhatjuk.
1/ Kapcsolja be a távirányítani kívánt eszközt, ha ez egy videó, akkor kazettának kell lennie benne.
2/ Nyomja meg a /SET/ gombot és a készülékválasztó gombok valamelyikét, pl /VCR/ egyszerre. Ekkor a LED
folyamatosan világít.
3/ Ezután engedje fel a gombokat.
4/ Nyomja meg megint a /SET/ gombot és engedje el. Most a távszabályzó belép keresési üzemmódba, eközben
a LED villogni fog
5/ A távszabályzót irányítsa a készülék felé, majd nyomja meg a /POWER/ gombot. Ha ez egy VCR, vagy AUX,
használhatja a PLAY gombot is. Annyiszor kell megnyomni a /POWER/ gombot, amíg a készülék
bekapcsolódik.
6/ Ha a távszabályzó bekapcsolta a készüléket, ellenőrizze, hogy működik e a távszabályzón a legtöbb gomb. Ha
igen, akkor nyomja meg a készülékválasztó gombot, pl. /VCR/.
A helyes kód tárolódott, a LED elalszik.
7/ Ha nem helyes a távirányító működése (nem a készülékhez való kódot használja), ismételje meg a
programozást az 5. ponttól
8/ Néhány készülék lassan reagál a /POWER/ jelzésre. A keresésénél használhatja a /SET/ gombot, hogy váltson
az előre-hátrakeresések között. Így gyorsabban megtalálhatja a keresett kódot.
Megjegyzés:
a keresési módban a /POWER/ gombon kívül mindem más gomb normálisan működik, így kipróbálhatja az
összes többi gombot is ebben az üzemmódban.
Ha 30 másodpercig nem nyom le gombot, a keresési üzemmódból kilép.

