Használati utasítás
Classic smart4 univerzális távirányító
AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE
Az Ön új smart 4 távirányítója 2 db, alkáli mikroelemmel üzemeltethető (LR03/AAA).
Az elemtartóban látható polaritásjelzéseknek megfelelően, helyezze be az elemeket.
Kérjük, hogy az elhasznált elemeit, a környezeti előírásoknak megfelelően semmisítesse meg.
A smart 4 BEÁLLÍTÁSA
Az Ön smart 4 távirányítója, 4 különböző készüléket képes irányítani.
TV, VCR, SAT és DVD készülékek működtetését a mellékelt kódlista alapján egy megadott 3
jegyű kódszám beírásával, vagy pedig a kódkeresés üzemmód segítségével lehet beállítani.
A 3 JEGYŰ KÉSZÜLÉKKÓD BEÁLLÍTÁSA
1. Kapcsolja be a működtetni kívánt készüléket ( pl., a TV készülékét )
2. Nyomja meg a smart 4 távirányítóján a megfelelő készüléktípus gombot ( pl. TV ) és
utána az OK gombot.
Tartsa a két gombot egyszerre ca. 2 mp-ig nyomva, amíg a készüléktípus
kijelzője állandóan égve marad.
Most engedje el mind a két gombot.
3. A számgombok segítségével írja be a kódlistában a készülék típusához megadott 3
jegyű kódszámot.
4. A készüléktípus gomb kijelzője elkezd villogni.
5. Nyomja meg röviden a készüléktípus gombot. (ennél a példánál TV)
A készülék típusgomb most 3 -szor villog.
A kódszám most már be van programozva.
6. Tesztelje a smart 4 összes nyomógombját.
Amenyiben a működtetni kívánt készülék nem működik korrekt módon, úgy ismételje meg az
1 től 6 pontban leírtakat, és írja be a készüléktípusához megadott következő kódszámot.
Amenyiben a készüléktípus gomb nem villan fel 3 szor az 5. lépés után, akkor rossz ill., nem a
készülék kódlistában lévő számot írt be.
Ellenőrizze a készülékéhez tartozó kódszámot a kódlistában és ismételje meg a programozást
az 1 és 6 pontok szerint.
Azonos módon lehet programozni az Ön videomagnójának (VCR), szatelitvevőjének (SAT)
ill. DVD lejátszójának (DVD) kódszámait a megadott kódlista alapján.
Használja a ehhez mindíg a megfelelő készüléktípusgombot és a készüléktípushoz megadott
kódszámokat.
A helyes kódszámokat jegyezze fel az elemtartó fedelére egy esetleges későbbi felhasználás
miatt.

A KÓDKERESÉS BEÁLLÍTÁSA
Amenyiben a kódlistában nem szerepelne az Ön által keresett készülék kódszáma, úgy
használja a kódkeresés funkciót.
1. Kapcsolja be a működtetni kívánt készüléket (pl., a TV készülékét)
2. Nyomja meg a smart 4 távirányítóján a megfelelő készüléktípus gombot (pl. TV) és
utána az OK gombot.
Tartsa a két gombot egyszerre ca. 2 mp-ig nyomva, amíg a készüléktípus
kijelzője állandóan égve marad.
Most engedje el mind a két gombot.
3. Tartsa az Ön smart 4 távirányítóját a működtetni kívánt készülék felé (pl. TV)
Nyomogassa egymás után a “P” fel vagy “P” le gombokat, míg a készüléke kikapcsol.
A “P” fel gombbal felfelé, a “P” le gombbal lefelé léptet a kódkönyvtárban.
Megoldásként az egyik gombbot nyomva is tarthatja, akkor a smart 4
másodpercenként lépked le vagy fel a kódkönyvtárában.
4. Amikor a készülék kikapcsol, engedje el a nyomógombot.
Ha esetleg későn reagált az ellentétes gombbal lépésenként visszamehet.
5. Nyomja meg röviden a készüléktípus gombot. (ennél a példánál TV)
A készülék típusgomb most 3 -szor villog.
A kódszám most már be van programozva.
6. Kapcsolja be újból a készüléket, és tesztelje a smart 4 összes nyomógombját.
Amenyiben a működtetni kívánt készülék nem működik korrekt módon, úgy ismételje meg az
1 től 5 pontban leírtakat.
A keresés, az utolsó megtalált kódszámtól folytatódik.
Kérjük legyen türelemmel amikor a keresés üzemmódot használja.
A kódkönyvtár rendkívül gazdag, ezért eltarthat egy kis ideig, míg a készülékéhez passzoló
kódot megtalálja.
A BEÁLLÍTOTT KÓD KIOLVASÁSA
A kódkeresés alapján megtalált kódszámokat, célszerű a távirányítóból kiolvasni, és az
elemfedélbe feljegyezni.
1. Nyomja meg a smart 4 távirányítóján a megfelelő készüléktípus gombot ( pl. TV ) és
utána az OK gombot.
Tartsa a két gombot egyszerre ca. 2 mp-ig nyomva, amíg a készüléktípus kijelzője
állandóan égve marad.
Most engedje el mind a két gombot.
2. Nyomja meg röviden a “hang ki” gombot.
3. A készüléktípus gombja el kezd villogni.
Számolja meg a villogások számát. A sorrend: 1. szám – szünet – 2. szám – szünet – 3.
szám. Pl. A 160-as kód: 1x - szünet – 6x – szünet – 10x (10 = 0)
4. A smart 4 automatikusan a normális üzemmódra kapcsol.

A SZIN, A KONTRASZT, FÉNYERŐ, BASSZUS, MAGAS, ÉS BALANSZ
BEÁLLÍTÁSAI
Csak TV üzemmódban:
1. Nyomja meg a kívánt nyomógombot (pl., szín )
2. 5 másodpercen belül nyomja meg a hangerő + vagy – gombot és állítsa be a színt.
3. A beállítás utáni Kb. 5 másodperc múlva a smart 4 visszatér a normál üzemmódra.
TV – HANGERŐSZABÁLYZÁS ( PUNCH THROUGH)
A smart 4 távirányítóját úgy is tudja programozni, hogy egy másik üzemmódra történő
átkapcsolás esetén a hangetrőszabályzó gombot használni tudja.
1. Nyomja meg a smart 4 távirányítóján a megfelelő készüléktípus gombot (pl. VCR) és
utána az OK gombot.
Tartsa a két gombot egyszerre ca. 2 mp-ig nyomva, amíg a készüléktípus kijelzője
állandóan égve marad. Most engedje el mindkét gombot.
2. Nyomja meg röviden a TV készüléktípus gombot.
3. A nyomógomb röviden villogni kezd.
4. Nyomja meg röviden a hangerő + gombot.
5. A készüléktípusgomb 3x felvillan.
A hangerőszabályzás most akkor is működik, amenyiben Ön a videó üzemmódra kapcsolta
távirányítóját.
A TV hangerőszabályzását a SAT és DVD üzemmódokban is használhatja.
Amenyiben ezt a funkciót meg kívánja szüntetni, úgy ismételje meg a lépéseket 1 től 4 ig, de
a pozitív hangerőszabályzógomb helyett ( + ), a ( - ) gombot nyomja meg.
Kérjük vegye figyelembe. A smart 4 a beállítási üzemmódról visszaáll a normális
üzemmódra amennyiben 20 másodpercig egyik gombját sem nyomja meg.
ELEM-KIMERÜLÉS FIGYELMEZTETÉS
A smart 4 elemeinek lemerülését a STANDBY gomb megnyomásánál, az összes
készüléktípusgomb villogása jelzi. Ennél a jelzésnél az összes elemet sürgősen ki kell
cserélni.
Ha az elemek teljesen lemerültek, vagy a smart 4 hosszabb ideig elem nélkül marad, a tárolt
kódok kitörlődnek a távirányítóból.
Ilyenkor az elemtartartóban feljegyzett kódszámokkal újra kell programozni a távirányítót.
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