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Obchodní značky 

Další názvy výrobků v tomto návodu 
uvádíme jen kvůli identifikaci. Všechny 
obchodní značky a registrované obchodní 
značky jsou majetkem svých příslušných 
vlastníků. 
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O OVLADAČI REMOTE 800 
Univerzální dálkový ovladač s dotykovou 
obrazovkou REMOTE 800 vám umožňuje 

ovládat až osm elektronických zařízení včetně vašeho 

videorekordéru, DVD přehrávače, televizoru, CD 

přehrávače a satelitní antény — vše s jedním 

dálkovým ovladačem. Nastavit ovladač je velmi 

snadné. Každé zařízení můžete rychle konfigurovat 

ve své domácnosti nebo kanceláři pomocí 

„adaptivního oka“ nebo snadným naprogramováním 

jejich kódů do univerzálního ovladače. Ovladač vám 

zkrátka zajistí pohodlné a jednoduché centrální 

ovládací řešení. Univerzální dálkový ovladač byl 

důkladně prověřen, aby bylo zřejmé, že odpovídá 

našim vlastním vysokým normám řízení kvality. 

Prosíme vás, abyste si před tím, než výrobek začnete 

používat, udělali chvilku a přečetli si následující 

důležité informace. Užívejte si! 
 

POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ 
S BATERIEMI 
• Vždy používejte nové baterie. Doporučujeme 

alkalické baterie. Nemíchejte různé typy baterií. 
• Ujistěte se, že pozitivní (+) a negativní (-) polarita 

baterií odpovídá schématu uvnitř přihrádky pro 

baterie. 

• Nevystavujte baterie nadměrnému horku ani 

otevřenému ohni. 

• Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. 

• Slabé baterie omezují dosah ovladače. Když se 

zobrazí ikona, okamžitě baterie vyměňte. 
• Proto, abyste omezili nebezpečí, že vám baterie 

vytečou nebo dojde k poškození, odstraňte 

baterie, které se používají déle než dva roky. 

Při výměně baterií ovladač neztratí 

naprogramovaná data. 
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POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ 
DOTYKOVÉ OBRAZOVKY 

• Na LCD obrazovku klepejte jemně. Nikdy 

nepoužívejte sílu. 
• Pro stisknutí obrazovky nepoužívejte pero ani jiný 

ostrý předmět. 

• Ovladač není vodotěsný. Udržujte dotykovou 

obrazovku suchou a nikdy ji nenamáčejte do 

žádné kapaliny. Jakékoli rozlití okamžitě utřete. 
• Nevystavujte extrémním teplotám. Udržujte jej 

v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů. 
• Nepouštějte ovladač z výšky ani nic na něj. 

• Dotykovou obrazovku čistěte měkkým hadrem. 

V případě potřeby hadr před čištěním mírně 

navlhčete. Nepoužívejte abrazivní ani čistící 

roztoky. 
 

FUNKCE DÁLKOVÉHO 
OVLADAČE 

• Velký dotykový displej. 

• Funkce makro sekvencí — každé makro může 

obsahovat až 60 příkazů. 

• Ovládejte až osm zařízení včetně DVD 

přehrávačů, televizorů, satelitních přijímačů, 

videorekordérů a CD přehrávačů. 

• Adaptujte IR kódy z vašich stávajících dálkových 

ovladačů, abyste zařízení rychle nastavili. 

• Předprogramované kódy pro mnoho modelů 

dálkových ovladačů. 

• Tlačítka, která si uživatel může naprogramovat 

pro každé zařízení, celkem až 56 tlačítek. 

• Automatické vypnutí po 90 s nečinnosti. 



Česky 

 4 

IDENTIFIKACE KOMPONENTŮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Infračervené oko 
Zamiřte infračervené oko na zařízení, které 
chcete ovládat. 

2. Světelný snímač 
Detekuje okolní světlo a automaticky 
zapíná podsvícení. 

3. Dotyková obrazovka LCD 
LCD panel vám umožňuje nakonfigurovat a 
ovládat vaše zařízení prostřednictvím 
dotyků na obrazovce. 

4. Adaptivní oko 
Zamiřte dálkový ovladač vašeho zařízení 
na toto oko, aby nový ovladač mohl 
adaptovat funkce vašeho dálkového 
ovladače. 

1. Infračervené oko 

2. Světelný snímač 

3. Dotyková 
obrazovka LCD 

4. Adaptivní oko 
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JAK DÁLKOVÝ OVLADAČ 
POUŽÍVAT 

Vložení baterií 

1. Pomocí obou palců vysuňte kryt baterií ve směru 
šipky a zvedněte jej 

2. Vložte 3 kusy baterie AAA (nejsou součástí 
dodávky) podle polarity vyznačené uvnitř 
přihrádky pro baterie. 

3. Vraťte kryt na místo. 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  
Když jsou baterie slabé, zobrazí se v pravém 
horním rohu ikona . 

 

Postupujte podle šipky pro palce 
a zatlačte ve směru šipky. 
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Úprava rozvržení dálkového ovladače 

Displej ovladače si můžete upravit tak, aby 
odpovídal vašim stávajícím dálkovým ovladačům. 
Poznámka:  
Tyto pokyny vám pomohou naučit se používat 
všechny pokročilé funkce tohoto dálkového 
ovladače.  Nedozvíte se zde, jak používat funkce 
vašeho zařízení. Pokud tedy potřebujete 
informace týkající se zařízení, podívejte se 
prosím do příslušného návodu. 
 

1. Stiskněte a přidržte požadované tlačítko 
zařízení čtyři sekundy. Zobrazí se obrazovka s 
heslem, která má za cíl zabránit nechtěné 
úpravě zařízení. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 
6, 8) v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí. 

 

2. Stiskněte tlačítko , 
abyste zjistili popisky všech 
tlačítek 
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3. Vyberte tlačítko, které 

chcete upravit. NAPŘ. 
Opakovaně toto tlačítko 
stiskněte, abyste prošli 
dostupnými volbami 
daného tlačítka. 

 

4. Opakujte Krok 2, abyste upravili všechna 
potřebná tlačítka. 
5. Po provedení úprav 

rozvržení stiskněte  
pro potvrzení změn. 

 

6. Stiskněte  pro návrat.  

Poznámka:  
Stiskněte kdykoli , pokud chcete ukončit 
úpravy bez provedení změn. 
 

Ruční nastavení pomocí 
předprogramovaných kódů 

Všechna tlačítka na tomto 
ovladači můžete konfigurovat 
s použitím modelového čísla 
konkrétního výrobce. To je 
nejrychlejší způsob 
naprogramování ovladače, 
ale je k tomu zapotřebí, aby 
zařízení, které chcete 
naprogramovat, mělo kód 
uvedený v Seznamu 
předprogramovaných kódů. 
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1. Stiskněte a přidržte  
po dobu čtyř sekund. 

 

 
2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli 

pořadí, dokud nezmizí. Značka  začne 
blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a 

. 

 

3. Stiskněte  a zobrazí se 
rozvržení dálkového 
ovladače zařízení. 

 

4. Zapněte cílové zařízení 
(např. televizor)  

5. Stiskněte tlačítko zařízení, 
které chcete 
naprogramovat. 

 

6. V Seznamu 
předprogramovaných 
kódů najděte čtyřčíselný 
kód cílového zařízení a 
zadejte jej. 
(Př. 0124) 
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7. Stiskněte , abyste se ujistili, zda je kód 
správný. Pokud je kód správný, televizor se 
vypne. 

 
 

8. Pokud je nesprávný, zadejte prosím jiný kód, 
dokud nenajdete ten správný. 

Poznámka: 
• Některé kódy jsou určeny k tomu, aby ovládaly 

více než jeden model. Možná to budete muset 
zkusit několikrát, než najdete správný kód. 

• Pokud zadáte kód výrobce ze Seznamu 
předprogramovaných kódů a na obrazovce se 
objeví zpráva , je možné, že daný kód 
ještě v tabulce kódů výrobce ještě neexistuje. 
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Automatické nastavení pomocí 
předprogramovaných kódů 

1. Stiskněte a přidržte  
po dobu čtyř sekund. 

 

2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli 
pořadí, dokud nezmizí. Značka  začne 

blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a 

. 
 

3. Stiskněte  nebo , 
dokud nedosáhnete na 

. Stiskněte  a 
zobrazí se rozvržení 
dálkového ovladače 
zařízení. 

 

4. Zapněte cílové zařízení a 
zamiřte ovladačem na 
cílové zařízení. (Např. 
televizor) 

 

5. Stiskněte tlačítko zařízení, 
které chcete 
naprogramovat. 

 

6. Stiskněte  a čekejte, dokud se cílové 
zařízení nevypne. 
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          0012 
          0013 
          0014 

7. Automatické vyhledávání zastavíte tak, že se 
dotknete obrazovky na kterémkoli místě. 

8. Stiskněte , abyste 
provedli vyhledávání 
správného tlačítka 
napájení cílového 
zařízení. 

 

9. Stiskněte  pro potvrzení správného čísla, 
pokud se televizor vypne. 
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10. Stiskněte  , abyste 
zobrazili správný 
předprogramovaný kód 
v pořadí. 
(Např. 0124) 

 

 

11. Stiskněte  pro 
potvrzení změn. 

 

12. Stiskněte  pro návrat. 

Poznámka: 

Stiskněte kdykoli , pokud chcete ukončit 
programování bez provedení změn. 
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Nastavení pomocí režimu adaptace 

Dálkové ovládání má možnost adaptovat ovládání 
kteréhokoli zařízení na bázi infračerveného 
paprsku. Předtím, než spustíte funkci adaptace, 
proveďte tato opatření:  
• Chcete-li provést změnu ze zařízení, které již 

bylo naprogramováno, vymažte všechny 
příkazy pro první zařízení, ještě než adaptujete 
nové. Chcete-li například ovládat televizor 
v obývacím pokoji místo televizoru v ložnici, 
vymažte nejprve všechny příkazy pro televizor v 
ložnici. (Pro vymazání viz Vymazání kódů 
tlačítek nebo Vymazání nastavení tlačítek 
zařízení). Potom obrazovku pro televizor 
nakonfigurujte znovu pro televizor v obývacím 
pokoji. 

• Adaptace kódů není možná u všech zařízení. 

• Adaptovat je možné všechna tlačítka kromě 

, ,  a . 
 
 
 

1. Položte oba ovladače na 
plochý povrch tak, aby 
infračervené oko ovladače 
cílového zařízení mířilo na 
ADAPTIVNÍ OKO. Ovladače 
by od sebe měly být 
vzdáleny 5 až 10 cm. 
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Poznámka: 
Při adaptaci držte každé adaptované tlačítko 
původního ovladače stisknuté, dokud se na 
obrazovce ovladače SRC-3200 nezobrazí zpráva 
„OK“ a nezazní pípnutí.  U některých speciálních 
kódů je možná zapotřebí adaptovat všechna 
tlačítka pro všeobecný provoz dvakrát. Když se 
při adaptaci zobrazí zpráva „ERROR“ a zazní 
DVOJÍ pípnutí, stiskněte prosím každé 
adaptované tlačítko na původním ovladači ještě 
jednou, dokud se nezobrazí zpráva „OK“ a 
nezazní JEDNO pípnutí. Jinak pokud adaptace 
selže, zobrazí se blikající zpráva „ERROR“ a 
zazní TŘI pípnutí. 
 

2. Stiskněte a přidržte  po 
dobu čtyř sekund. 

 

3. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli 
pořadí, dokud nezmizí. Značka  začne 

blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a 

. 
 

4. Stiskněte  nebo , 
dokud nedosáhnete na 

.  Stiskněte  a 
zobrazí se rozvržení 
dálkového ovladače 
zařízení. 

 

5. Stiskněte tlačítko zařízení, 
které chcete 
naprogramovat. Tlačítka 
začnou jednotlivě 
blikat.(Např. televizor) 
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6. Zatímco na novém 
ovladači jednotlivá tlačítka 
blikají, stiskněte vždy 
odpovídající tlačítko na 
ovladači cílového zařízení. 

 

 
7. Pokračujte v tom, že stisknete tlačítka na 

ovladači vašeho cílového zařízení, která 
odpovídají blikajícím tlačítkům na obrazovce 
ovladače.  Po každém stisknutí odpovídajícího 
tlačítka se zobrazí  a automaticky 
začne blikat další tlačítko. Když 
naprogramujete všechna tlačítka na aktuální 
stránce, automaticky se přemístíte na další 
stránku. Další tlačítko k programování můžete 
také přímo vybrat tak, že se jej dotknete nebo 
že stisknete tlačítko zařízení a přejdete na 
následující stranu. 

Poznámka: 
• Pokud se zobrazí  , opakujte Kroky 6-7. 
• Pokud stisknete tlačítko s kódem, zobrazí se na 

obrazovce , což vám připomene, že 
tlačítko je přednastaveno. Adaptace nových 
kódů přepíše stávající nastavení . 

• Stiskněte kdykoli tlačítko , pokud chcete 
ukončit úpravy ovladače a opustit režim 
adaptace. 
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Nastavení pomocí režimu vymazání 

1. Vymazání přednastaveného kódu 
tlačítka 

1-1. Stiskněte a přidržte  
po dobu čtyř sekund. 

 

1-2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli 
pořadí, dokud nezmizí. Značka  začne 

blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a 

. 
 

1-3. Stiskněte vícekrát  nebo , dokud se 

nedostanete na  a obě tlačítka 
nezačnou souběžně blikat. 

 

1-4. Stiskněte  a zobrazí se rozvržení 
dálkového ovladače zařízení.  

1-5. Stiskněte požadované tlačítko, které chcete 
vymazat. Stisknutím kteréhokoli tlačítka 
vymažete nastavení každého kódu. 

1-6. Stiskněte  pro ukončení tohoto režimu. 
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Poznámka: 

• Stiskněte kdykoli tlačítko , pokud chcete 
ukončit úpravy ovladače a opustit režim 
vymazání. 

• Kódy mohou ukládat i tlačítka zařízení. Chcete-li 
vymazat kódy uložené v tlačítkách zařízení, 
stiskněte tlačítko zařízení a podržte jej po dobu 
dvou sekund . V horní části obrazovky se krátce 
zobrazí . 

 
 

2. Vymazání přednastavených kódů pro 
celé zařízení 

2-1. Stiskněte a přidržte  
po dobu čtyř sekund. 

 

2-2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli 
pořadí, dokud nezmizí. Značka  začne 

blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a 
. 
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2-3. Stiskněte vícekrát  nebo , dokud se 

nedostanete na  a obě tlačítka 
nezačnou souběžně blikat. 

 

 

2-4. Stiskněte  a zobrazí se rozvržení 
dálkového ovladače zařízení.  

2-5. Stiskněte požadované tlačítko zařízení, které 
chcete vymazat (např. televizoru). 

 
  
 
 

2-6. Stiskněte tlačítko  
pro potvrzení změn. V 
horní části obrazovky se 
krátce zobrazí . 

 

2-7. Stiskněte  pro ukončení tohoto režimu. 
 
Poznámka: 

Stiskněte kdykoli tlačítko , pokud chcete 
opustit režim vymazání. 

3. Vymazání přednastavených kódů pro 
všechna zařízení najednou 

3-1. Stiskněte a přidržte  
po dobu čtyř sekund. 
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3-2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli 
pořadí, dokud nezmizí. Značky  a  
začnou blikat a na obrazovce se zobrazí  

   
 

 

3-3. Stiskněte vícekrát  nebo , dokud se 

nedostanete na  a obě tlačítka 
nezačnou souběžně blikat. 

 

3-4. Stiskněte . Zobrazí se znovu stránka s 

heslem.  

3-5. Stiskněte tlačítka čísel 
(2, 4, 6, 8) v jakémkoli 
pořadí, dokud nezmizí. 
Na obrazovce se krátce 
zobrazí  a kódy 
všech tlačítek a 
nastavení tlačítek 
zařízení jsou nyní 
vymazány. Ovladač se 
vrátí do továrního 
nastavení. 

 

  

Poznámka: 

Stiskněte kdykoli tlačítko , pokud chcete 
opustit režim vymazání. 



Česky 

 20 

Funkce makra 

Makro je jednoduše série příkazů. Makro vám 
umožňuje spuštění sekvence až 60 příkazů 
pomocí jediného tlačítka . Makro můžete vytvořit 
na kterémkoli tlačítku a do sekvence můžete vložit 
zpoždění. Pamatujte ale na to, že přidělení makra 
eliminuje původní funkci tlačítka. 

1. Vytvoření makra 
Následující příklad vám pomůže lépe pochopit 
tvorbu sekvence makra. Uvádíme ho proto, 
abyste pochopili, jak makro nahrát.  Rozhodně 
to není jediná sekvence makra, kterou můžete 
vytvořit. Můžete vytvořit makra s jakoukoli 
sekvencí příkazů podle svého přání. 
 

Následující příklad makra provede následující: 
(1) Zapne televizor. 
(2) Přepne televizor do režimu video. 
(3) Zapne DVD přehrávač. 
(4) Vytvoří zpoždění pět sekund. 
(5) Přehraje DVD. 
Tento příklad makra nastavíte podle tohoto 
postupu: 
1-1. Stiskněte a přidržte 

 čtyři sekundy, 
abyste vstoupili do 
režimu hesla. 

 

1-2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) 
v jakémkoli pořadí, dokud nezmizí.      začne 
blikat. 

 
 
 
 
 
 
 



Česky 

 21 

1-3. Vyberte obrazovku zařízení. Pro tento 
příklad jsme vybrali TV, a proto stiskněte 

. Potom stiskněte  (v tomto 
případě).  

Tlačítko  bude sloužit ke spuštění 
makra v normálním provozním režimu. 

Poznámka: 

•  již nebude provádět svou původní funkci. 
• Pokud vyberete tlačítko, ve kterém je již makro 

uloženo, nové makro původní makro nahradí. 
• Ke spuštění makra nepoužívejte žádné tlačítko 

pro zařízení. 
 
1-4. Stiskněte  pro zapnutí televizoru 
 

1-5. Stiskněte  pro přepnutí do režimu 
video, abyste mohli sledovat DVD. 

 
1-6. Vyberte obrazovku zařízení DVD. 

1-7. Stiskněte  pro zapnutí DVD 

Poznámka:  
Mezi zapnutí DVD přehrávače a přehráváním DVD 
možná bude třeba vložit nějaké zpoždění. 

 

1-8. Stiskněte  a zobrazí se numerická 
klávesnice. 
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1-9. Zadejte požadované 

zpoždění. V tomto 
případě stiskněte 5. 
Potom obrazovka 
automaticky přeskočí 
na stránku nastavení 
makra. 

 
 

 

1-10. Stiskněte  pro přehrání DVD 
 

1-11. Stiskněte  pro potvrzení nastavení. 
 

Poznámka: 

• Stiskněte kdykoli tlačítko , pokud chcete 
ukončit tvorbu makra a režim makra opustit. 

• Můžete nyní vytvořit další makro tak, že zadáte 
další sekvenci příkazů. 

• Pokud chcete vytvořit makro pomocí  pro 

videorekordér, musíte stisknout a podržet  
po dobu dvou sekund. Cílem je zabránit 
nechtěnému přepsání kazety. 
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2. Spuštění makra 
Stiskněte tlačítko zařízení. 

Pro spuštění příkladu makra stiskněte , a 

potom stiskněte . Při odesílání sekvence 

makra nezapomeňte namířit ovladač na 
zařízení. Spustí se následující makro: 
(1) Zapne se televizor. 
(2) Televizor se přepne do režimu video. 
(3) Zapne se DVD přehrávač. 
(4) Zpoždění pět sekund. 
(5) DVD přehrávač začne přehrávat DVD. 
 
Poznámka: 
• Chcete-li obnovit původní funkci tlačítka 1 

televizoru, vymažte makro pomocí funkce 
vymazat. 

• Po stisknutí přednastaveného tlačítka makra 
pro určité zařízení můžete přerušit sekvenci 

příkazů tak, že stisknete . Zobrazí se 
zpráva  a makro se zastaví. 

 
3. Přehled předělených tlačítek makra 

Je možné si prohlédnout, která tlačítka jsou 
přidělena pro makro nějakého konkrétního 
zařízení. 
3-1. Stiskněte tlačítko zařízení. 

3-2. Stiskněte . Zobrazí se tlačítka makra, 
která jsou přidělena pro toto tlačítko 
zařízení. 
Pokud například nastavíte 9 jako tlačítko 

makra pro , potom po stisknutí tlačítka 

 se zobrazí přednastavené tlačítko 
makra „9“. 

 
Poznámka: 
Pokud byste chtěli zkontrolovat tlačítko makro 
pro stranu 2, stiskněte tlačítko zařízení, abyste 
přepnuli na další stranu, a zopakujte krok 2. 
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Přenos informací ze ovladače do 
ovladače 

1. Oba ovladače spojte 
kabelem (není součástí 
dodávky). 

 

2. Stiskněte a přidržte  
po dobu čtyř sekund. 

 

3. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli 
pořadí, dokud nezmizí. Značka  začne 

blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a 
. 

 

4. Stiskněte  nebo , dokud nedosáhnete 

na . 
5. Stiskněte . Při přenosu 

jsou na obrazovce 
zobrazeny prázdná 
tlačítka. Po dokončení 
přenosu se na obrazovce 
zobrazí . 

 

Poznámka: 
• Pokud při přenosu dojde k nějaké chybě, 

zobrazí se na displeji . 
• Pokud chcete proces ukončit bez přenosu dat, 

stiskněte . 
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Nastavení podsvícení 
 

Funkce podsvícení je vždy zapnutá, ale je možné 
ji nastavit na kratší nebo delší dobu. 

1. Stiskněte a přidržte  
po dobu čtyř sekund. 

 

2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli 
pořadí, dokud nezmizí. Značka  začne 

blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a 
. 

 

3. Stiskněte . Na obrazovce se zobrazí 
numerická klávesnice 1-6. 

 

4. Stisknutím čísla vyberete počet sekund, při 
nichž podsvícení svítí po stisknutí tlačítka. 

Poznámka:  
Podsvícení je možné nastavit od 10 do 60 sekund. 
Proto je numerická klávesnice nastavena na 
zvýšení v řádu desítek sekund. 1 je pro 10, 2 je 
pro 20 sekund atd. 
 

5. Stiskněte  pro potvrzení nastavení. 

6. Stiskněte  pro ukončení tohoto režimu. 
Poznámka: 

Stiskněte kdykoli tlačítko , pokud chcete 
ukončit nastavování podsvícení a opustit režim 
podsvícení. 
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Nastavení citlivosti podsvícení 

1. Stiskněte a přidržte  
po dobu čtyř sekund. 

 

2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli 
pořadí, dokud nezmizí. Značka  začne 

blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a 
. 

 

3. Stiskněte . 

4. Stiskněte  nebo . 
K dispozici je celkem osm 
úrovní citlivosti a při tom, 

když tisknete tlačítko  

nebo , se zobrazuje 
nebo mizí osm rámečků. 
Čím více rámečků 
vyberete, tím citlivěji 
podsvícení reaguje na 
okolní světlo. 

 

5. Stiskněte  pro potvrzení nastavení. 

6. Stiskněte  pro ukončení tohoto režimu. 
Poznámka:  
Stiskněte kdykoli tlačítko , pokud chcete 
ukončit nastavování citlivosti a opustit režim 
podsvícení. 
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Vypnutí zvukové signalizace 

1. Stiskněte a přidržte  
po dobu čtyř sekund. 

 

2. Stiskněte tlačítka čísel (2, 4, 6, 8) v jakémkoli 
pořadí, dokud nezmizí. Značka  začne 

blikat a na obrazovce se zobrazí ,  a 
. 

 

3. Stiskněte  nebo , dokud nedosáhnete 
na . 

4. Stiskněte . 

5. Stiskněte  nebo , pokud chcete změnit 
výšku pípnutí nebo pokud chcete zvukovou 
signalizaci úplně vypnout. Numerické tlačítko 
ukazuje různou výšku pípnutí. Když je zvuková 
signalizace zapnutá, na obrazovce se zobrazí 

. 
6. Potvrďte tlačítkem  nebo stiskněte tlačítko 

 pro stornování operace. 
Poznámka:  
Stiskněte při této funkci kdykoli tlačítko , 
pokud chcete tento režim opustit. 
 

Přepínání mezi obrazovkami 

Stiskněte tlačítko zařízení, chcete-li přepnout mezi 
STRANOU 1 a STRANOU 2. 
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NÁVOD PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
PROBLÉMŮ 

Pokud máte při konfiguraci nebo při používání 
ovladače problémy, nejprve zkontrolujte, zda máte 
správně vložené baterie. Potom projděte tuto 
tabulku. 
 

Problém Řešení 

LCD se po 
dotyku nezobrazí 

1. Je možné, že jsou vybité 
baterie. Vyměňte baterie 
za tři nové alkalické 
baterie AAA. 

2. Zkontrolujte, zda jsou 
baterie správně vloženy. 

Pokyny ovladače 
nemají na 
zařízení žádný 
vliv 

1. Ujistěte se, že jste stiskli 
potřebné tlačítko zařízení. 

2. Přistupte blíže k zařízení. 
Maximální provozní 
vzdálenost je přibližně 9 
metrů. 

3. Ujistěte se, že ovladačem 
míříte přímo na cílové 
zařízení a že mezi 
ovladačem a zařízením 
není žádná překážka. 

4. Ujistěte se, že bylo řádně 
provedeno programování 
pomocí funkce adaptace 
nebo pomocí kódů 
výrobce. 
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Problém Řešení 

Váš 
videorekordér 
nenahrává 

Z bezpečnostních důvodů je 

nutné podržet tlačítko  
na ovladači dvě sekundy 

Cílové zařízení 
se vám nedaří 
ovládat ani po 
využití funkce 
adaptace 

1. Ujistěte se, že ovladač 
správně adaptoval 
ovládací kód dálkového 
ovladače cílového 
zařízení. 

2. Vymažte data zařízení 
z ovladače a proveďte 
funkci adaptace znovu. 

3. Ujistěte se, že jste pro 
dané zařízení 
nenaprogramovali více 
než jeden ovladač. 

Při postupu 
adaptace se na 
LCD zobrazí 
zpráva  

1. Dejte pozor, abyste 
podrželi tlačítko na 
ovladači cílového 
zařízení, dokud 
obrazovka nezobrazuje 

 nebo . 

2. Ujistěte se, že nový 
ovladač a ovladač 
cílového zařízení nejsou 
od sebe příliš blízko ani 
příliš daleko — měly by 
být vzdáleny 5 až 10 cm.  

3. Ujistěte se, že ovladač 
cílového zařízení je 
zamířen přímo na 
adaptivní oko ovladače. 

Váš stávající 
ovladač má 
tlačítko, které 
provádí dvě nebo 
více funkcí 

Některé ovladače při stisknutí 
jednoho tlačítka vysílají více 
příkazů. 
Adaptujte ovladačem ty různé 
příkazy. Ovladač může pro 
každé tlačítko adaptovat 
jeden příkaz. 
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Problém Řešení 

ADAPTACE IR 
není úspěšná 

1. Vyměňte baterie v novém 
ovladači i v ovladači 
cílového zařízení. 

2. Ovladače by od sebe měly 
být vzdáleny 5 až 10 cm. 

3. Funkci adaptace 
nepoužívejte poblíž 
rozžhavené svítilny. 

4. Proces adaptace proběhl 
bez chyb, ale ani tak 
nemůžete svá AV zařízení 
ovládat: Zopakujte proces 
adaptace 

Nefunguje makro 1. Ovladač cílového zařízení 
možná není kompatibilní 
s procesem adaptace.  

2. Při odesílání příkazů 
makra nezapomeňte 
namířit ovladač na 
zařízení. 

3. Makro nebylo řádně 
nastaveno.  Zopakujte 
proces nastavení makra. 

Obrazovka LCD 
se vypíná 

Ovladač je přednastaven tak, 
že se LCD automaticky po 90 
sekundách vypíná. 
Stačí dotknout se obrazovky 
a ovladač se znovu zapne 

 


