
Univerzálne 
diaľkové ovládanie

TV SAT DVD AUX



Skôr,  než  začnete  používať  diaľkový  ovládač,  budete  musieť  vykonať  jeden  z  nasledujúcich  krokov:  

  

Nastavenie  na  strane  diaľkového  ovládača  

  

A.  Nastavenie  pomocou  kódu  výrobcu  
  

1.   Zapnite  zariadenie,  ktoré  chcete  ovládať  diaľkovým  ovládačom  (napr.  TV  prijímač).  

2.   V  zozname  kódov  v  rámci  zodpovedajúcej  skupiny  zariadení  (TV)  vyhľadajte  číselný  kód  výrobcu  

zariadenia  (napr.  Lifetec  0050).  

3.   Tri  sekundy  podržte  stlačené  tlačidlo  na  voľbu  zariadenia  (napr.  TV).  Po  rozsvietení  LED  indikátora  

tlačidlo  na  voľbu  zariadenia  pustite.  Diaľkový  ovládač  je  teraz  v  režime  programovania.  

4.   Do  10  sekúnd  zadajte  4-‐číselný  kód  zariadenia  (napr.  0050  v  prípade  TV  prijímača  značky  Lifetec).  Ak  

kód  nezadáte  do  10  sekúnd,  režim  programovania  sa  automaticky  ukončí.  

5.   Ak  diaľkový  ovládač  kód  akceptoval,  LED  indikátor  zhasne.  Ak  LED  indikátor  dvakrát  blikne,  znamená  

to,  že  kód  môže  byť  nesprávny.  Diaľkový  ovládač  zostáva  naďalej  v  režime  programovania.  Zo  

zoznamu  kódov  zadajte  ešte  raz  správny  kód.  

6.   Overte  si  fungovanie  tlačidiel  diaľkového  ovládača.  Ak  nefungujú  správne,  skúste  zadať  iný  4-‐číselný  

kód  zariadenia  (napr.  0057)  zo  zoznamu  pre  tú  istú  značku.  Kroky  3  až  6  opakujte  dovtedy,  pokiaľ  

nebudú  správne  pracovať  všetky  základné  funkcie.  
  

Poznámka:  Stlačením  tlačidla  na  voľbu  zariadenia  ukončite  režim  programovania.  Režim  programovania  

sa  ukončí  aj  automaticky,  ak  10  sekúnd  nestlačíte  žiadne  tlačidlo.  

  

B.  Nastavenie  pomocou  automatického  vyhľadávania  

Ak  nie  je  možné  ovládač  naprogramovať  zadaním  kódu  výrobcu,  alebo  v  zozname  kódov  sa  požadovaný  

výrobca  nenachádza,  môžete  použiť  funkciu  automatického  vyhľadávania  a  nechať  vyhľadať  správny  kód  

pre  diaľkový  ovládač  automaticky.  

1.   Zapnite  zariadenie,  ktoré  chcete  ovládať.  Ak  ide  o  videorekordér,  vložte  do  neho  kazetu.  

2.   Diaľkový  ovládač  nasmerujte  na  zariadenie.  Tri  sekundy  podržte  stlačené  tlačidlo  na  voľbu  

zariadenia  (napr.  TV).  LED  indikátor  sa  zapne.  Podržte  tlačidlo  na  voľbu  zariadenie  ďalšie  približne  

dve  sekundy  dovtedy,  pokiaľ  LED  indikátor  nezačne  blikať.  Znamená  to,  že  je  aktivovaný  režim  

automatického  vyhľadávania,  a  tlačidlo  na  voľbu  zariadenia  môžete  pustiť.  

3.   Diaľkový  ovládač  automaticky  vyšle  do  zariadenia  signál  na  zvýšenie  hlasitosti  (spustí  sa  

vyhľadávanie  kódu).  Ak  dôjde  na  zariadení  (napr.  na  TV  prijímači)  k  zvýšeniu  hlasitosti,  okamžite  

stlačte  na  diaľkovom  ovládači  tlačidlo  na  voľbu  zariadenia.  Automatické  vyhľadávanie  sa  ukončí.  



4.   Ak  vyhľadávate  zariadenie  typu  CD  prehrávač,  tuner,  kazetový  prehrávač  alebo  AUX,  diaľkový  

ovládač  vyšle  automaticky  signál  na  vypnutie  zariadenia.  Hneď,  ako  sa  zariadenie  vyplo,  stlačte  na  

diaľkovom  ovládači  tlačidlo  na  voľbu  zariadenia.  Vyhľadávanie  sa  ukončí.  Skôr,  než  začnete  

kontrolovať  funkcie  ostatných  tlačidiel,  budete  musieť  zariadenie  zapnúť  opätovným  stlačením  

tlačidla  na  zapnutie  zariadenia.  

5.   Overte  si  fungovanie  ostatných  tlačidiel  diaľkového  ovládača.  Ak  nefunguje  žiadne  z  tlačidiel  (t.j.  

vyhľadávanie  neskončí  v  primeranom  čase)  alebo  väčšina  tlačidiel  nefunguje  správne,  zopakovaním  

vyhľadávania  (kroky  2  až  4)  nájdite  správny  kód.  Ak  väčšina  tlačidiel  funguje  správne,  programovanie  

prebehlo  úspešne.  Opätovným  stlačením  tlačidla  na  voľbu  zariadenia  (napr.  TV)  kód  uložíte  

a  ukončíte  režim  programovania.  

  

C.  Nastavenie  pomocou  manuálneho  vyhľadávania  
  

Ak  nie  je  možné  ovládač  naprogramovať  zadaním  kódu  výrobcu,  môžete  použiť  funkciu  manuálneho  

vyhľadávania  a  nájsť  správny  kód  pre  diaľkový  ovládač.  
  

1.   Zapnite  zariadenie,  ktoré  chcete  ovládať.  Ak  ide  o  videorekordér,  vložte  do  neho  kazetu.  

2.   Diaľkový  ovládač  nasmerujte  na  zariadenie.  Tri  sekundy  podržte  stlačené  tlačidlo  na  voľbu  

zariadenia  (napr.  TV).  LED  indikátor  sa  rozsvieti  a  diaľkový  ovládač  sa  prepne  do  režimu  manuálneho  

programovania.  Tlačidlo  na  voľbu  zariadenia  pustite.  

3.   Približne  každých  1,5  sekundy  stláčajte  tlačidlo  na  zvýšenie  hlasitosti.  

4.   Ak  sa  zmení  hlasitosť  zariadenia  (napr.  TV  prijímača)  alebo  sa  zariadenie  vypne,  skontrolujte,  či  

ostatné  tlačidlá  na  diaľkovom  ovládači  fungujú  správne.  Ak  väčšina  tlačidiel  na  diaľkovom  ovládači  

nefunguje  správne,  pokračujte  v  hľadaní  kódu  opakovaným  stláčaním  tlačidla  na  zvýšenie  hlasitosti  

každých  1,5  sekundy  (bude  pokračovať  manuálne  vyhľadávanie,  pozrite  kroky  3  a  4).  Ak  väčšina  

tlačidiel  na  diaľkovom  ovládači  bude  fungovať  správne,  uložte  kód  stlačením  tlačidla  na  voľbu  

zariadenia  (napr.  TV).  Manuálne  vyhľadávanie  sa  tým  ukončí.  
  

Poznámka:  Manuálne  vyhľadávanie  sa  automaticky  ukončí  aj  v  prípade,  ak  počas  30  sekúnd  nestlačíte  

žiadne  tlačidlo.  

  

D.  Programovanie  pomocou  funkcie  výuky  
  

Funkcia  výuky  sa  používa  na  rozšírenie  množstva  predprogramovaných  kódov  prenosom  kódov  

z  existujúceho  diaľkového  ovládača  do  tohto  diaľkového  ovládača.  Štandardný  zoznam  kódov  ponúka  

najdôležitejšie  funkcie,  ktorých  počet  však  môžete  rozšíriť.  Výuka  vyžaduje  plne  funkčný  originálny  

diaľkový  ovládač.  V  programovanom  aj  v  originálnom  diaľkovom  ovládači  použite  plne  nabité  batérie.  



1.   Podržte  stlačené  tlačidlo  na  voľbu  zariadenia,  pre  ktoré  chcete  programovať  nové  funkcie  (napr.  

DVD)  a  súčasne  stlačte  tlačidlo  „Learn“.  Po  rozsvietení  LED  indikátora  obe  tlačidlá  pustite.  Diaľkový  

ovládač  sa  prepne  do  režimu  výuky  kódov.  

2.   Na  programovanom  diaľkovom  ovládači  stlačte  a  pustite  tlačidlo,  ktoré  chcete  naprogramovať  

(napr.  POWER).  LED  indikátor  začne  blikať.  (Ak  do  14  sekúnd  nestlačíte  žiadne  tlačidlo,  režim  výuky  

sa  automaticky  ukončí.)  

3.   Na  originálnom  diaľkovom  ovládači  stlačte  tlačidlo  (napr.  na  zapnutie  zariadenia).  Ak  LED  indikátor  

na  novom  univerzálnom  diaľkovom  ovládači  trikrát  zabliká,  znamená  to,  že  ovládač  akceptoval  nový  

kód  a  môžete  pokračovať  vo  výuke  ďalšieho  kódu  z  originálneho  diaľkového  ovládača.  (Ak  do  14  

sekúnd  nestlačíte  žiadne  tlačidlo,  režim  výuky  sa  automaticky  ukončí  a  budete  musieť  pokračovať  od  

kroku  1.)  

4.   Pri  výuke  ďalšieho  kódu  z  originálneho  diaľkového  ovládača  zopakujte  kroky  2  až  4.  

5.   Po  skončení  výuky  všetkých  požadovaných  tlačidiel  na  univerzálnom  diaľkovom  ovládači  stlačte  

tlačidlo  „Learn“,  čím  uložíte  všetky  príkazy,  ktoré  ste  ovládač  naučili  od  originálneho  ovládača  

a  opustíte  režim  výuky.  

6.   Všetky  naučené  kódy  pre  všetky  zariadenia  vymažete  súčasným  stlačením  tlačidla  „TV“  a  číselného  

tlačidla  „6“.  

  

Poznámka:  

1.   IR  vysielač  originálneho  diaľkového  ovládača  nasmerujte  na  IR  prijímač  univerzálneho  diaľkového  

ovládača.  Medzi  ovládačmi  musí  byť  vzdialenosť  cca.  30  mm.  Aby  bol  proces  učenia  presnejší,  držte  

ovládače  v  priamej  línii.  

2.   Ak  univerzálny  diaľkový  ovládač  nie  je  možné  naučiť  žiadne  ďalšie  príkazy,  znamená  to,  že  jeho  

pamäť  je  plná.  

  

E.  Zobrazenie  kódu  

1.   Podržaním  tlačidla  na  voľbu  zariadenia  (TV)  a  súčasným  stlačením  číselného  tlačidla  1  zobrazíte  

číslicu  zo  štvorčíselného  kódu  na  úrovni  tisícok.  Spočítajte,  koľkokrát  LED  indikátor  blikol.  Ak  

neblikol,  číslicou  je  nula.  

2.   Podržaním  tlačidla  na  voľbu  zariadenia  (TV)  a  súčasným  stlačením  číselného  tlačidla  2  zobrazíte  

číslicu  zo  štvorčíselného  kódu  na  úrovni  stoviek.  Spočítajte,  koľkokrát  LED  indikátor  blikol.  Ak  

neblikol,  číslicou  je  nula.  



3.   Podržaním  tlačidla  na  voľbu  zariadenia  (TV)  a  súčasným  stlačením  číselného  tlačidla  3  zobrazíte  

číslicu  zo  štvorčíselného  kódu  na  úrovni  desiatok.  Spočítajte,  koľkokrát  LED  indikátor  blikol.  Ak  

neblikol,  číslicou  je  nula.  

4.   Podržaním  tlačidla  na  voľbu  zariadenia  (TV)  a  súčasným  stlačením  číselného  tlačidla  4  zobrazíte  

číslicu  zo  štvorčíselného  kódu  na  úrovni  jednotiek.  Spočítajte,  koľkokrát  LED  indikátor  blikol.  
  

Príklad  pre  kód  0169:  

1.   Stlačte  tlačidlo  TV  a  1.  LED  indikátor  neblikne.  

2.   Stlačte  tlačidlo  TV  a  2.  LED  indikátor  blikne  jeden  raz.  

3.   Stlačte  tlačidlo  TV  a  3.  LED  indikátor  blikne  šesťkrát.  

4.   Stlačte  tlačidlo  TV  a  4.  LED  indikátor  blikne  deväťkrát.  

  

F.  Funkcia  zresetovania/vymazania  

Stlačte  súčasne  tlačidlo  na  voľbu  zariadenia  (TV)  a  číselné  tlačidlo  0.  Keď  LED  indikátor  trikrát  blikne,  

všetky  nastavenia  sa  vymažú,  a  diaľkový  ovládač  sa  zresetuje  na  predvolené  výrobné  nastavenia.  




