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RC UNIVERS40 
Univerzální dálkové ovládání 

Úvod 
Velice si vážíme vašeho rozhodnutí o koupi tohoto univerzálního dálkového ovládání 
(DO). Multifunkční dálkový ovladač RC UNIVERS40 je nejnovějším produktem pro 
ovládání TV přístrojů mnoha značek ve většině částí světa. K jeho přednostem patří velké 
množství dostupných kódů, množství přídavných funkcí, velký operační dosah a snadná 
ovladatelnost díky malému praktickému provedení. 

Instalace baterií 
Sejměte kryt baterií na zadní straně DO. Baterie vložte tak, aby byla dodržena polarita 
(symboly + / - ). Vložte 2 ks nových baterií AA stejného typu – nejsou součástí balení. 
Poté kryt opět nasaďte (viz obrázek v originálním návodu použití). 
Poznámky:  
1/ Výměnu baterií proveďte do 3 minut; jinak dojde k vymazání vašeho nastaveného kódu.  
2/ Při běžném používání DO by měly baterie vydržet až 12 měsíců.  
3/ Pokud DO nepracuje správně, zkontrolujte kapacitu baterií.  
4/ Nemíchejte staré baterie s novými různých typů.  
5/ Pokud DO nebudete používat delší dobu, baterie z něj vyjměte. 
6/ Vyteče-li z baterií elektrolyt, očistěte všechny potřísněné části a vložte nové baterie. 

Naprogramování DO 
Součástí originálního návodu k DO je seznam kódů, kde naleznete příslušný kód pro daný 
typ přístroje a značku. 

1. V seznamu kódů vyhledejte typ a značku vašeho přístroje a jemu odpovídající 3 
číselné kódy. V případě, že je uveden více než jeden kód, použijte ten, který je 
první. Pokud není uveden žádný, postupuje dále viz „Searching for the correct 
code - vyhledávání správného kódu“ v originálním návodu k použití. 

2. Na DO stiskněte současně tlačítko SET a  TV. Až se rozsvítí indikátor, který 
značí, že DO je připraven k nastavení, tlačítka uvolněte.  Pokud se indikátor 
nerozsvítí, opakujte tento krok znovu. 

3. Vložte třímístný číselný kód, který jste vyhledali v seznamu kódů. Indikátor na 
DO zhasne. Pokud indikátor dvakrát blikne, došlo k nastavení nesprávného kódu. 
Vložte znovu třímístný číselný kód. 

4. Naprogramování je dokončeno poté, co indikátor zhasne. Nyní můžete ovládat 
svůj TV přístroj. Vyzkoušejte tlačítka na DO, zda správně fungují. Pokud je vše 
v pořádku, naprogramování bylo úspěšně dokončeno. 

Příklad nastavení kódu: 
Vaše TV je značky Panasonic. 3-místný kód pro značku Panasonic je „002“. Nejdříve 
stlačte SET, poté TV a obě tyto tlačítka uvolněte zároveň. Pokud svítí indikátor na DO 
nastavte kombinaci „002“. Pokud indikátor zhasne, nastavení bylo úspěšné (viz obrázek 
v originálním návodu k obsluze). 
Upozornění: 
Kód nenastavujte déle než 15 vteřin, jinak nedojte k jeho uložení a postup budete muset 
znovu opakovat !! 
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Kontrola funk čnosti DO 
 

1/ Zapněte TV přístroj, který chcete ovládat pomocí DO. 
2/ DO namiřte na TV a stlačte POWER. 
3/ Prověřte funkčnost tlačítek. 
4/ V případě, že DO nefunguje, překontrolujte kód vaší TV. Zkuste další číselný kód a  
    znovu nastavte podle bodů viz výše. 
5/ Pokud váš DO stále nefunguje, využijte možnosti vyhledávání kódu (viz obrázek v   
    originálním návodu k použití “Searching for the correct code“) 

5.1 Zapněte TV přístroj, který chcete ovládat pomocí DO. 
5.2 Namiřte na něj DO a současně stiskněte tlačítko SET + POWER a přidržte min. 3 

vteřiny až dojde k problikávání indikační diody LED. 
5.3 Rozsvícená LED značí vyhledávání správného kódu. Pokud vysílač vyšle správný 

kód - televizor vypne. 
5.4 Okamžitě je nutné na DO stisknout tlačítko POWER pro uložení do paměti ! 

Problémy s fungováním DO 

1/ Při nastavování postupujte pečlivě podle návodu k použití. Nefunguje-li Váš přístroj po 
nastavení prvního číselného kódu, vyzkoušejte ostatní uvedené kódy a postup zopakujte. 
V případě, že nepracuje žádný z uvedených kódů, zkuste využít možnosti „Searching for 
the correct code“ vyhledávání správného kódu (viz obr.v originálním návodu k použití). 
 
2/ Pokud při nastavování kódu uděláte chybu, je možné opětovně zadat 3 číselnou 
kombinaci jen pokud je indikátor stále rozsvícen. Pokud zhasne, je nutné postupovat od 
začátku. 
 
3/ DO musí být nasměrován přímo na TV přístroj a nesmí být mezi nimi žádná překážka, 
která by bránila přenosu IR signálu. 
 
4/ Zkontrolujte, zda je vaše TV vybavena pro přenos infračerveného signálu. Pokud není, 
DO nebude fungovat. 
 
5/ Ujistěte se, že baterie nejsou vybité a že jsou správně nasazené. Poznámka: při každém 
vyndání baterií dojde k vymazání paměti DO a je nutné jej opět nastavit. 
 
6/ Při nesprávném nasazení baterií: baterie z DO vyjměte po dobu nejméně 20 minut. Poté 
je znovu vložte (zkontrolujte polaritu) a postupujte podle návodu viz výše. 
 
Servis 
 

Pokud potíže s DO přetrvají kontaktujte prodejce. Nesprávnou manipulací a zásahem do 
DO zaniká nárok pro náhradu škody 

Technické údaje 

• Dosah IR signálu:  více než 8 metrů 
• Rozměry:                    170 x 50 x 26 mm  
• Napájení: 2ks baterií AA 
 


