Használati útmutató
A Classic smart 2 típusú univerzális távirányítója
Az elemek behelyezése
Az Ön új smart 2 típusú távirányítóját 2 db LR03-as vagy AAA alkáli elemmel lehet használni, amit a
használat előtt kell behelyezni. Mindig új elemeket, azonos típusú elemeket használjon és a távirányító
hátulján, a jelzett irányban helyezze be őket.
Kérjük, hogy az elhasznált elemeit, a környezeti előírásoknak megfelelően semmisítesse meg.
A smart 2 beállítása
A smart 2 alkalmas a TV és a Videó alapfunkcióinak kezelésére.
Ezt a könyvtárkezelő szolgáltatással lehet beállítani.
1. Kapcsolja be a használni kívánt készüléket (pl.: TV vagy video). Nyomja le és tartsa
lenyomva az „N” gombot és a Stand by kapcsolót (pl.: TV vagy video) a smart 2 –n.
2. Tartsa mindkét gombot lenyomva kb. 2 másodpercig, amíg a jelzőfény a Stand by gombon
ki nem alszik. Engedje el mindkét gombot.
3. Mutasson a smart 2 –vel az irányítani kívánt készülék felé (pl.: TV) és nyomja le a P fel
vagy a P le billentyűk egyikét addig, amíg a készülék ki nem kapcsol. A P fel billentyű a
könyvtárban előrefelé keres a P le billentyű, pedig hátrafelé. Valamelyik gombot nyomja,
kb. egy másodperces időközönként vált kódot a kereső és végigmegy az összes lehetséges
kódon.
4. Amikor a készüléke kikapcsol, álljon meg. Azonnal nyomja meg az ellenkező irányba
mutató gombot, hogy visszalépjen egyet a készülékében.
5. Nyomja le és tartsa lenyomva a Stand by gombot a készülékén (ebben az esetben a TV-n),
amíg a kijelző háromszor fel nem villan, ezzel azt jelezve, hogy a kódot tárolta a
távirányító.
6. Kapcsolja be a készülékét és próbálja ki az összes funkciót.
7. Ha a készülék nem reagál rendesen a távirányító utasításaira, folytassa a keresési
procedúrát az 1-5 pont alapján, amíg meg nem találja a megfelelőt. Kérjük, legyen
türelemmel a keresés alatt, hiszen a könyvtár nagy és eltarthat egy kis ideig, amíg meg
találja a megfelelő kódot. Kérjük, figyeljen arra, hogy ha a smart 2 programozási módban
van és 20 másodpercen belül nem nyomnak meg egy gombot, akkor a készülék visszatér
normál módba.
Elem kimerülés figyelmeztetés
Amikor a smart 2 elemei kezdenek lemerülni, akkor a Stand by gomb kijelzője egymásután háromszor
felvillan, valahányszor lenyomja a Power gombot. Ez azt jelzi, hogy ki kell cserélnie az elemeket,
amilyen gyorsan csak lehet. Ha az elemek teljesen lemerülnek, vagy elemek nélkül hagyja a
távirányítót egy időre, akkor a beprogramozott kódokat elveszti és újra kell programozni a készüléket.
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