
УНИВЕРСАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

1. Включва се телевизора и се регулира ръчно (от управлението на приемника
или с фабричното дистанционно управление) нивото за усилване на звука до
средно положение.

2. Внимателно се издърпва предпазната пластмасова лента под капачето за
батериите на дистанционното управление, за да се активира захранването на
устройството (лентата предпазва батериите от изтощаване преди
употреба). Забележка: В зависимост от търговската опаковка батериите
може да не са поставени в дистанционното, а да са отделно).

3. Натиска се КРАТКОВРЕМЕННО бутон “S” на дистанционното управление и се
проверява дали примигва светодиодът в предната част:

Ако НЕ примигва, клавиатурата е ЗАКЛЮЧЕНА. За отключване се
натиска и бързо се отпускат ЕДНОВРЕМЕННО двата бутона - „S” и
(„МUTE”). С кратко натискане на бутон „S” отново се проверява дали
клавиатурата е вече активна (отключена).

При нормално захранване и ОТКЛЮЧЕНА клавиатура:

4. Насочва се дистанционното към приемника.
Важно!!! Максималният ъглов обхват на дистанционното е < 60о спрямо приемника;
максималното разстояние за нормална работа е < 8 метра.
Извън тези граници не се гарантира, че дистанционното управление ще работи!

5. Натиска се и се задържа в продължение на около 4~5 секунди бутон “S” на
дистанционното управление, докато започне търсене (превъртане) по реда на
програмираните в дистанционното кодове. Ако са изпълнени нормално условия
1~4, светодиодът започва периодично да присветва (с по-дълъг интервал -
„търсене”) и изгасва (кратък интервал - прехвърляне към следващ зададен код) по
време на сканирането, което е индикация за нормално протичащ процес на
активно търсене. Отпуска се бутонът.
По време на сканирането бутонът НЕ се държи непрекъснато натиснат!

Необходимо е малко търпение – преминаването през всички зададени програми може
да отнеме до десетина минути (б.р.: обикновено са необходими 3~5 минути) !!!

Наблюдава се екранът по време на сканирането:
Сигнал за това, че работата на дистанционното управление съвпада с тази на
съответния приемник е появяване на екрана на символ  и/или лентовата
скала за сила на звука.

6. При появяване на посочената по-горе индикация НЕЗАБАВНО (докато не е
примигнал светодиодът, т.е. сканирането не се прехвърли към следващ код)
се натиска кратковременно бутон “S”, за да спре търсенето и да бъдат
запаметени текущите параметри.

7. Проверява се дали всички бутони работят нормално. Възможно е даден
приемник да реагира на повече от един код от ДУ, при което след натискане на
избран функционален бутон (например „MUTE”) се изпълнява неправилна
команда (например „регулиране на контраст”, ”яркост”, или др. под.
ситуации). Необходимо е да се намери коректен код:

8. Ако всички бутони работят нормално, дистанционното управление е готово за
употреба. В противен случай се продължава сканирането отново по описания
начин до намиране на коректно работещ код за управление на съответния
приемник.



ЗАБЕЛЕЖКА за функционалност:
В дистанционното управление са програмирани 500 стандартни кодове за
управление. Въпреки това, някои модели (по-стари или нестандартни)
приемници могат да работят с други параметри и да не реагират на команди,
причината за което е несъвместимост на двете устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА за работоспособност:
В случай, че светодиодът започне да свети забележимо по-слабо, вземете
мерки за подмяна на батериите. При изтощени батерии не се гарантира
коректна работа от максимално разстояние и ъгъл на обхват, както и на
излъчваните команди и съответната реакция на приемника.
Дистанционното управление работи с 2 бр. батерии тип LR1130. Задължително
да се спазва посочената полярност!!!

Предупреждения за безопасност и избягване на повреди на уреда:

- Да се пази от деца – устройството е с малки габаритни размери и
може да бъде погълнато по невнимание!

- Да не се разглобява корпусът на устройството!
- Да се пази от висока температура, огън, влага, химикали  и

замърсяване!
- За почистване ДА НЕ СЕ използват разтворители и агресивни

химикали (спирт, ацетон, лакочистител, коресилин,  бензин и пр.)!

Устройството е чувствително (може да не работи нормално или напълно да
бъде повредено) към излъчвания, предизвикващи ефект на интерференция
(такива има напр. при други дистанционни управления, някои видове
луминесцентни и подобен тип лампи и сходни източници).

Както всяко друго стандартно дистанционно управление, устройството
работи чрез излъчване на IR-вълни, които са в безопасни за хората и
домашните животни норми, но от своя страна могат също да предизвикат
интерферентни явления и смущения в работата на други уреди,
чувствителни към такива вълни.

 (Когато му дойде времето) отработените батерии и
уредът да се изхвърлят на подходящи места, определени за рециклиране на
електронно оборудване и енергоносители!



УНИВЕРСАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

 

 Не ви допада телевизията в заведението?
Поръчайте безплатно музика по свой вкус - пуснете си каквото ви харесва,
намалете (или усилете) децибелите или направо му вземете образ и
подобие на телевизора (а може и да го изключите)!

Може да се използва в къщи съвместно (или вместо) със старото
поочукано или „заяждащо” дистанционно; за дискретно превключване

от  към

идеално за .

Как се прави? Елементарно – изважда се ключодържателят, дискретно се
насочва към телевизора и... „концерт по желание”!

УНИВЕРСАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ,
СЪБРАНО В КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ

Размери и тегло: колкото на запалка-еднодневка.
Функции: сканиране, смяна на канали, усилване/намаляване на звук, MUTE,
изключване/включване на устройство, смяна на режим АV~ТV;
Самозаключване за запазване на настроен канал;
Плюс вградено фенерче- светодиод;
Плюс приложени батерии в комплекта;
Работен обхват - до 8 метра;
Фосфоресциращи бутони на тъмно;
Упътване на български език.

Забележки:  Възможно е да не работи с някои модели ТВ „BECO”;
Функция „АV” превключва превключва режим АV на телевизора, а не е
за командване на аудиоуредби ( би могло при съвпадение на IR-код).

 Предупреждение първо: ...Дано да няма в едно и също заведение повечко народ с
различни вкусове и такива джаджи – напълно е възможно кръчмарите да се ошашкат
какво им става с техниката, а пък да нямат нужното чувство за хумор...
Предупреждение второ: ...Няма забрана да се влиза със собствено дистанционно
управление, но като че ли не е много здравословно да се ползва и във веригите за черна
техника като „черен” хумор...
 Отказ от гаранция: ... няма твърда гаранция - възможно е да попадне в ръцете
на чалголюбител „под прикритие”...


