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SLOVENSKY
Inštalácia batérií:
Otvorte priehradku na batérie a vložte dve batérie typu AAA. Nemiešajte staré a nové batérie. Priehradku
zatvorte.
Nastavenie
Režim priamy kód:
Zariadenie zapnite manuálne. Zvoľte zariadenie, značku a číslo kódu podľa priloženého zoznamu kódov.
Napríklad TV / TXT, značka ACE, kód 0713. Stlačte tlačidlo "SET" a potom tlačidlo zariadenia, napríklad
"TV1", rozsvieti sa LED kontrolka. Namačkajte číslo zvoleného kódu "0713", po poslednej číslicu LED
kontrolka zhasne. Skontrolujte, či všetky tlačidlá fungujú správne. Ak nie, zvoľte iný kód. Ak nie je k dispozícii
žiadny iný kód, použite režim rýchleho vyhľadávania.
Pre ukončenie režimu nastavovania stlačte ešte raz tlačidlo zariadení alebo počkajte 10 sekúnd; ukončí
sa automaticky. Poznámka: U tlačidiel bez funkcie sa LED nerozsvieti.
Ak sa nepodarí priamy režim, použite režim rýchleho vyhľadávania.
Režim rýchleho vyhľadávania:
Zariadenie zapnite manuálne. Stlačte a držte tlačidlo "SET" a stlačte tlačidlo zariadenia, ktoré má byť
nastavené. Uvoľnite obe tlačidlá; rozsvieti sa LED kontrolka. Opäť stlačte tlačidlo "SET", LED kontrolka bude
blikať. Opakovane stláčajte tlačidlo "POWER", kým zariadenie nebude reagovať (Power vypnuté), potom opäť
stlačte tlačidlo "SET" a znova tlačidlo zariadenia. Skontrolujte, či všetky tlačidlá fungujú správne. Ak nie,
zopakujte celý postup znova od začiatku. Vyhľadávanie kódu začne ďalším kódom (nie znovu od nuly).
Poznámka: Smer vyhľadávania môžete zmeniť tak, že stlačíte tlačidlo "SET" pre smer späť a znovu ho stlačíte
pre vyhľadávanie dopredu. Počiatočné nastavenie je vždy dopredu.
Režim automatického vyhľadávania:
Manuálne zapnite TV, VCR, SAT atď. Stlačte tlačidlo zariadenia, ktoré má byť nastavené, potom stlačte
spoločne tlačidlá "SET" (zelené) + POWER (červené) ", dokiaľ nebude blikať LED kontrolka. Zamierte diaľkové
ovládanie na zariadení, ktoré chcete ovládať. Keď zariadenie reaguje, stlačte tlačidlo "POWER". Skontrolujte,
či všetky tlačidlá fungujú správne. Ak nie, zopakujte celý postup znova od začiatku, ale najprv zistite nastavený
kód (viď nižšie).
Zistenie nastaveného kódu:
Pre prečítanie 4čísleného kódu stlačte a podržte tlačidlo "SET" a na prvé číslo stlačte "1t". Tlačidlo
"SET" uvoľnite. Znovu stlačte tlačidlo "SET" a pre prečítanie druhého čísla stlačte "2". Znovu stlačte tlačidlo
"SET", pre prečítanie tretieho čísla stlačte "3" a pre prečítanie štvrtého čísla stlačte "4".
Poznámka: Poznačte si, koľkokrát LED bliká u každého čísla.
Bezpečnostné opatrenia:
Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
Údržba:
Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte čistiace rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky.
Záruka:
Akékoľvek zmeny, modifikácie alebo poškodenie zariadenia v dôsledku nesprávneho zaobchádzania so
zariadením ruší platnosť záručnej zmluvy.
Všeobecné upozornenie:
Dizajn a špecifikácie výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Všetky logá a obchodné názvy sú registrované obchodné značky príslušných vlastníkov a sú chránené
zákonom.
Upozornenie:
Tento výrobok je označený týmto symbolom. To znamená, že sa s výrobkom musí zaobchádzať ako s
nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadom a nemožno ho po skončení životnosti vyhadzovať s
bežným domácim odpadom. Na likvidáciu týchto výrobkov existujú osobitné zberné strediská.

