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3 nejčastější chyby
při výběru dálkového ovladače,
aneb nespalte se jako tisíce lidí před Vámi …
Doporučujeme Vám před tím, než si koupíte jakýkoliv dálkový ovladač, přečíst si tento krátký
eBook. Vyhnete se tak mnohým problémům, které by Vám pokazily klidný den.

Ano je to tak. Řeknete si dálkový ovladač, taková samozřejmá věc, nad kterou se nemusím ani
pozastavit. Koupím si ho kdekoliv v supermarketu a je po starostech. Bohužel, tímto krokem starosti
většinou teprve začínají.
Prodáváme dálkové ovladače na internetu přes 7 let a mimo internet ještě déle. Denně se tak
setkáváme s problémy, o kterých se s Vámi rádi podělíme. Ještě dříve, než bude pozdě.
Pojďme se tedy podívat na ty nejčastější mýty o dálkových ovladačích.

1. Stačí přece stejná značka ...
Dálkový ovladač má jednu velkou nevýhodu. Většinou funguje jen
na zařízení, pro které byl vyroben. To samé platí i o ovladačích
stejné značky. Pokud si tedy koupíte například televizor Samsung
a Váš kamarád si koupí také Samsung, nemusí jeho ovladač
televize fungovat na tu Vaši. Už v tomto bodě mnoho lidí udělá
chybu. Někomu se to může zdát jako hloupost, ale je to tak.
Vždy Vám tedy doporučujeme, jako první, zjistit si přesné
označení (model) Vašeho zařízení nebo originálního ovladače.
Vyhnete se tím pozdějšímu stresu a problémům.
Originální ovladač bývá označen na přední straně (nad nebo pod
tlačítky).
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Pokud nenajdete označení na originálním ovladači, zkuste
otevřít kryt pro vložení baterií. Pod krytem někdy bývá štítek,
na kterém je napsán model ovladače.
Pokud nikde na ovladači nenajdete označení nebo originální
ovladač vůbec nemáte, nezoufejte. Zjistěte označení
(model) přístroje, pro který chcete ovladač použít. Toto
označení opět bývá napsáno na přední části (někde kolem
značky) nebo na zadním štítku, podobně jako na fotografii
vedle tohoto textu.

2. Univerzální ovladač je přece na všechno ...
Další z věcí, která některé z Vás asi zklame. Neexistuje univerzální ovladač, který by fungoval na
všechna zařízení.
Chodí nám denně několik emailů s prosbou, abychom pisatelům zaslali kód k univerzálnímu
ovladači X pro zprovoznění přístroje Y. Většinou to bývá tak, že si zákazník koupí univerzální ovladač v
supermarketu nebo ve velkém eshopu, kde na obalu vidí něco jako “Universal remote control for
Thomson, Philips, Panasonic etc.”
V domnění, že jste našli, co potřebujete, si ovladač koupíte, ale to bývá bohužel špatná volba. V
supermarketech nebo velkých eshopech nebývají vyhrazení zaměstnanci, kteří by této problematice
přesně rozuměli a snaží se především prodat.
Doma potom zjistíte, že v seznamu kódu pro nastavení tohoto ovladače Váš přístroj chybí. Zkoušíte
tedy některé z kódů a doufáte, že se ovladač s televizí nebo satelitem domluví. Po několika minutách
zoufalého vyťukávání kódů Vám nejspíš dojde trpělivost. Zkusíte tedy rady ostatních někde na internetu.
Někomu ovladač funguje, někomu ne. U těchto “univerzálů” je to různé.
Jeden model univerzálního ovladače se prodává řadu let, protože obsahuje mnoho modelů a výrobci
doufají, že se jich díky univerzálnosti prodá spousta. Nevýhoda je v tom, že výrobci televizorů, satelitů a
podobně postupují s vývojem mnohem rychleji a mění také funkčnosti ovladačů. Starší univerzální
ovladače jsou zastaralé a nemohou tedy obsahovat např. televizory, které vyšly před rokem, protože
sám ovladač je na trhu už třeba pět let. Za tu dobu se toho změnilo opravdu hodně.
Je tedy velmi důležité dívat se, které modely univerzální ovladač umí obsloužit a jak dlouho už je
na trhu. Pokud máte starší přístroj, je pravděpodobné, že správný kód najdete a ovladač Vám bude
fungovat. U novějších modelů doporučujeme na univerzál rovnou zapomenout a raději si připlatit za
originální ovladač. Případně si nechat poradit a koupit repliku, která bude určena přesně pro model
Vašeho přístroje a je levnější.
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3. Vypadá jako ten můj, takže bude fungovat …
Bohužel, ani vzhled při výběru toho správného ovladače Vám moc nepomůže. Mnoho značek patří pod
jednoho majitele a vzhled ovladačů tak může byt totožný i když funkce jsou rozdílné. Někdy je rozdíl
např. jen v počtu tlačítek nebo popisu. Opět pomůže vědět, jaký model ovladače nebo přístroje
vlastníte, a spoléhat se pouze na tento údaj.
Mnohdy naopak existují ovladače, které na první pohled vypadají rozdílně než originály, ale přitom
fungovat budou naprosto stejně. Tyto ovladače ovšem musí mít ve svém popisu přesně uveden typ
ovladače, který nahrazují. V naši databázi je několik takovýchto ovladačů, které jsme odzkoušeli a
víme, že budou fungovat. Rozmístění tlačítek může být jiné, ale funkce jsou stejné, jako u
originálních ovladačů.
Některé originální ovladače k zařízením s více funkcemi, fungují na
přístroje s méně funkcemi. Tedy na ovladači je více tlačítek než na
Vašem originálním ovladači. Díky dlouholetým zkušenostem máme i
tyto ovladače odzkoušeny a víme, které ovladače můžeme navzájem
zaměnit.
Tuto možnost ocenilo mnoho zákazníku v případech, kdy už nebyl k
sehnání přesně stejný originální ovladač. Doporučili jsme zákazníkovi
koupit si ovladač z vyšší řady přístroje a to, že má několik tlačítek navíc,
už není na škodu.
Vhodnou náhradou také může být ovladač v jiné barevné variantě. Mnoho
zařízení se vyrábí např. v černé a bílé barvě. Ovladače v těchto
variantách jsou většinou totožné a liší se pouze barvou. U ovladačů je
označení barvy znázorněno jediným písmenkem (W  white, bílá). Proto,
pokud hledáte ovladač a najdete stejný jako je Váš originál (vzhledově i
kódově), ale rozdíl bude pouze v tomto písmenku a barvě, můžete si byt
jistí, že bude fungovat. Záleží už jen na vkusu, jestli Vám nebude vadit
bílá barva.
Obrázek vpravo  replika a originál RMED011(W) v bílém a černém provedení.
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Shrnutí a doporučení
Teď už tedy víte, kterým nejčastějším chybám se vyhnout při výběru dálkového ovladače.
1. Zjistěte si přesnou značku a model Vašeho dálkového ovladače, případně přístroje.
2. Dejte si pozor na univerzální ovladače, které slibují přehnanou “univerzálnost”.
3. Nespoléhejte se na podobnost vzhledu ovladačů, někdy se to nevyplácí.

Přesto Vám doporučíme, abyste se v případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů obrátili na
odborníky, kteří se v této oblasti již nějakou dobu pohybují. Jen oni totiž ví, co je pro Vás nejvhodnější
a výjde nejlevněji.
Někdy se může zdát, že ovladač už nenajdete, že jich je tolik a nechcete zbytečně utrácet své peníze.
Proto je nejjednodušší možností napsat email nebo zvednout telefon a zavolat. Pro ty, kteří tímto
oborem žijí, může být zdánlivě složitý problém jednoduše řešitelný :)

Tento eBook pro Vás připravila společnost EMERX team s.r.o.
Váš pomocník v oblasti dálkových ovladačů s největší databází v ČR a SR.
Dálkové ovladače zasíláme do celého světa  www.remotecontrolshop.eu

EMERX team s.r.o.
Těšínská 204
Albrechtice, 735 43

Eshop a poradna: www.emerx.cz
Dotazy a pomoc:
+420 608 731 174
Sklad a dostupnost: +420 775 675 959

Jsme tady pro Vás přes 7 let
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