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1 Вашето SRP2008B

Поздравления за покупката на универсалното дистанционно управление Philips 
SRP2008B. След като настроите дистанционното управление, с него ще можете да 
контролирате до 8 различни устройства.

За да се възползвате максимално от помощта, която Philips предлага, регистрирайте своя 
продукт на www.philips.com/welcome.
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2 Първи стъпки

2.1 Поставяне на батериите

• Поставете 2 батерии от тип AAA, 
обръщайки внимание на 
конфигурацията "+" и "–" в 
отделението за батерии.

Забележка

При 
на дистанционното
При смяна на батерии, всички потребителски настройки ще бъдат запазени в паметта 

 дистанционното управление за неограничен период от време. 

2.2 Тестване на универсалното дистанционно управление

Препоръчително е да проверите дали устройството (устройствата) ви вече не реагира(т) 
на SRP2008B преди да го настроите (виж глава 2.3). Примерът по-долу ви инструктира 
как да направите това за вашия телевизор. Можете да повторите същите стъпки и за 
други устройства, които искате да управлявате с помощта на SRP2008B.

Пример: изпробване на универсалното дистанционно управление върху 
вашия телевизор:

1 Включете вашия телевизор ръчно или използвайте за тази цел оригиналното 
дистанционно управление. Превключете на канал 1.

2 Натиснете бутона за избор на устройство , 
за да изберете телевизора.

• Червеният светодиод  светва.

• Ако светодиодът  не светне, проверете дали 
батериите са правилно поставени

 (вижте глава 2.1).

4



3 Проверете дали бутоните, които ви трябват 
за да управлявате вашия телевизор работят. 
За преглед на бутоните и техните функции 
вижте глава 3.1.

• Ако телевизорът реагира както трябва на 
всички основни команди, SRP2008B е 
готов за употреба.

•!Ако устройството не реагира въобще или не на всички основни команди, 
следвайте инструкциите в глава 2.3.

2.3 Настройка на универсалното дистанционно управление

Тя е необходима само ако вашето устройство не реагира на SRP2008B. Ако случаят е 
такъв, SRP2008B не разпознава марката и/или модела на вашето устройство и за да го 
направи, вие трябва настроите дистанционното управление. Примерът по-долу ви 
инструктира как да направите това за вашия телевизор. Можете да повторите същите 
стъпки и за други устройства, които искате да управлявате с помощта на SRP2008B.

Дистанционното управление може да бъде настроено да управлява които и да е 8 от 
следните устройства:

Устройство Описание

TV Традиционен телевизор, телевизор с плосък екран и телевизор с проектор, част 
телевизор на комбинирано устройство TV/VCR, TV/VCR/DVD или TV/DVD.

SAT Сателитен приемник, цифрова сателитна система (DSS), Сателит с директно 
излъчване (DBS)

Cable Тунер за кабелна телевизия, телевизия по Интернет (IPTV), декодер за телевизия с 
висока резолюция (HDTV)

DVD DVD плейър, Blu-Ray плейър, DVD плейър с висока резолюция (HD-DVD), част DVD 
на комбинирано устройство TV/DVD, TV/VCR/DVD или VCR/DVD.

TV-2 Традиционен телевизор, телевизор с плосък екран и телевизор с проектор, част 
телевизор на комбинирано устройство TV/VCR, TV/VCR/DVD или TV/DVD.

DVB-T Наземно устройство за излъчване на цифрово видео, ефирен телевизор

DVR DVD рекордер (DVDR), комбинация DVD/твърд диск (DVDR-HDD)

VCR Видео касетофон/рекордер, част VCR на комбинирано устройство TV/VCR,
TV/VCR/DVD и VCR/DVD.
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Пример: Настройка на универсалното дистанционно управление, за да 
може да управлява вашия телевизор:

1 Включете телевизора ръчно или използвайте за тази цел оригиналното дистанционно 
управление. Превключете на канал 1.

2 Натиснете и задръжте бутона за избор 
на устройство  за 5 секунди, докато 
светне червеният светодиод .

• Дистанционното управление вече е в 
режим за настройка.

3 Намерете марката на вашия телевизор в 
списъка с марки в края на това ръководство. 
За всяка марка е показан четирицифрен код.

 Използвайте бутоните с цифри, за да 
въведете кода за вашата марка (например  за 
Philips –    ).

• Ако червеният светодиод  изгасне, е бил 
въведен невалиден код. В този случай 
опитайте отново. 

4 Насочете дистанционното управление към 
телевизора. Натиснете и задръжте 
бутона  и веднага го пуснете, когато 
телевизорът се изключи (в готовност).
• Тази стъпка обикновено отнема между 5 и 

60 секунди. В изключителни обстоятелства, 
тази стъпка може да отнеме до 15 минути.
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5 Включете телевизора и проверете дали 
всички бутони, които ви трябват за да 
управлявате вашия телевизор работят. 
Например, пробвайте дали бутоните с 
цифри и "– CH +" работят правилно.

• Ако някой бутон не работи както се очаква, 
натиснете го и го задръжте и веднага 
го пуснете щом проработи. За повече 
информация вижте глава 2.3.2.

6 Натиснете два пъти бутона за 
избор на устройство , за да 
запазите настройките си и да 
излезете от режима за настройка.

• Ако в продължение на 5 минути 
или повече не бъде натиснат бутон, 
дистанционното управление ще 
излезе от режима за настройка, 
запазвайки автоматично всички 
ваши настройки.

Забележка

• Ако
време
Ако искате да започнете настройката отначало, можете да го направите по всяко 
време.

• Ако устройството не реагира въобще или не на всички основни команди, 
или ако не можете да намерите кода за вашата марка, при стъпка 3 
въведете "9, 9, 9, 9" и продължете със стъпка 4. Така дистанционното 
управление ще претърси цялата си база данни, за да намери код, който 
работи с вашия телевизор. Претърсването на цялата база данни може 
да отнеме до 15 минути.
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2.3.1 Настройка на дистанционното управление за други 
устройства

1 Уверете се, че устройството е включено, функционира пълноценно и е в състояние да 
реагира на команди от дистанционно управление. Например, поставете диск в DVD 
плейъра/рекордера или видео касета във VCR устройството.

2 След това, следвайте стъпки от 2 до 6 от "Настройка на дистанционното управление 
за вашия телевизор". Уверете се, че използвате правилния бутон за избор на 
устройство: , , , , ,  или .

2.3.2 Подобряване на бутоните

Ако е правилно настроено, дистанционното управление би трябвало да може да 
управлява всички ваши устройства. Въпреки това, когато използвате дистанционното 
управление за пръв път, може да се окаже, че някои клавиши все още не функционират 
както се очаква. В този случай можете да накарате дистанционното управление да 
потърси алтернативи.

Забележка

Не е
цялата

 е възможно подобряване на клавишите ако кодът е установен чрез претърсване на 
цялата база данни (с код "9, 9, 9, 9").

По време на първоначалната настройка

1 Уверете се, че приемащото устройство е в състояние да реагира. Например, когато се 
опитвате да поправите бутона "Play" за вашия DVD плейър, се уверете, че в DVD 
плейъра има поставено DVD. В противен случай бутонът "Play" не може да 
функционира.

2 Натиснете бутона, който не функционира. Дръжте го натиснат и веднага го пуснете, 
когато устройството реагира. Повторете това за всеки бутон, който не функционира.

• Ако бутонът все още не функционира както се очаква, пробвайте да го натиснете 
отново за по-дълъг период от време.
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След първоначалната настройка

1 Уверете се, че приемащото устройство е в състояние да реагира. Например, когато се 
опитвате да поправите бутона "Play" за вашия DVD плейър, се уверете, че в DVD 
плейъра има поставено DVD. В противен случай бутонът "Play" не може да 
функционира. 

2 Изберете устройството, което искате да 
управлявате (например DVD). Натиснете бутона 
за избор на устройство , за да изберете DVD.

3 Задръжте бутони  и  натиснати 
едновременно за 5 секунди.

• Червеният светодиод  светва. 
Дистанционното управление вече е в 
режим за настройка.

4 Натиснете и задръжте бутона, който не работи и веднага го пуснете, когато 
устройството реагира.

• Ако бутонът все още не функционира както се очаква, пробвайте да го натиснете 
отново за по-дълъг период от време.

5 Натиснете два пъти бутона за избор на устройство , за да запазите настройките 
си и да излезете от режима за настройка.

• Ако в продължение на 5 минути или повече не бъде натиснат бутон, дистанционното 
управление ще излезе от режима за настройка, запазвайки автоматично всички 
ваши настройки.
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3 Работа с универсалното дистанционно управление

3.1 Бутони и функции

Илюстрацията на страница 2 описва всички бутони на дистанционното управление. 
Изпробвайте бутоните, които ви трябват за да управлявате вашите устройства.

Забележки

• Бутоните
управление

• Само
да 

Бутоните със същите функции като бутоните на вашето оригинално дистанционно 
управление могат да имат различни имена при SRP2008B (например Info/Display).
Само функциите, които ги има на оригиналното ви дистанционно управление могат 
да се използват за управляване на вашите устройства с SRP2008B.

1 Светодиод. Свети червено, когато дистанционното управление 
е в режим за настройка и когато от дистанционното управление 
се изпраща команда.

2 Превключва между външните входни сигнали (Аудио/Видео) на 
вашето оборудване.

3 Бутони за избор на устройство.
Изберете устройството, което ще управлявате.

4 GUIDE  електронна програма
MENU  меню вкл/изкл
▲ ▼ b B  в меню: преместване на курсора нагоре,

   надолу, наляво, надясно
OK   потвърждаване на вашия избор
INFO   информация за канала на екрана
EXIT   излизане от/изчистване на менютата на екрана
Цветни бутони Телетекст / контекстуални бутони

5 + VOL – регулиране на силата на звука на телевизора

  спиране на звука на телевизора

  предишна/последна програма
+ CH – предишен/следващ канал
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6 ▼P ▲P предишна (▼P) / следваща (▲P) страница/част в

  различните режими
/ / a телетекст вкл / / изкл a
m  превъртане назад
B  възпроизвеждане (Play)
M  превъртане напред
x  стоп
z  записване
[[  пауза

7  *TXT / u  • широк екран
   • Телевизионен конвертор (STB): текст
#HELP / -/-- • избор на едноцифрен и двуцифрен номер
      на канала и номера на канали с повече
      от две или три цифри
   • Телевизионен конвертор (STB): Помощ

8 бутони с цифри за директно избиране на канал/част

9 включва/изключва избраното устройство

Забележка

При 
включите
При някои марки/видове телевизори, този бутон само изключва телевизора. За да го 
включите отново, ще трябва да натиснете бутон с цифра (директен избор на канал).
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4 Обслужване и поддръжка

4.1 Често задавани въпроси

В тази глава ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси за вашето 
универсално дистанционно управление.

Настройка

Не мога да вляза в режима за настройка.

Батериите са твърде слаби или изтощени.

• Сменете батериите. Вижте глава 2.1.

Телевизорът ми се изключва при стъпка 4, но не се включва отново при 
стъпка 5.

Някои марки телевизори (например Panasonic) се включват само след дълго натиснете на 
един от бутоните с цифри. След дълго натискане на бутона в режим за настройка, 
дистанционното управление ще започне да се опитва да подобри бутона (виж глава 
2.3.2) вместо да включи телевизора.

• В този случай, включете телевизора ръчно или използвайте за тази цел оригиналното 
дистанционно управление. Продължете със стъпка 6. След успешно завършване на 
настройката, дистанционното управление ще включва телевизора с дълго натискане на 
един от бутоните с цифри, също както оригиналното ви дистанционно управление.

Как да настроя дистанционното управление за комбинирани устройства 
(TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR и др.)?

Някои комбинирани устройства изискват да настроите два различни бутона за избор на 
източник, за да управлявате и двете части на комбинираното устройство. Например, ако 
имате TV/DVD комбо, може да се  наложи да настроите дистанционното управление 
както за телевизор, така и за DVD, за да управлявате вашето TV/DVD комбо.
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Експлоатация

Дистанционното управление вече не се събужда.

Батериите са твърде слаби или изтощени.

• Сменете батериите. Вижте глава 2.1.

Устройството, което искам да управлявам, не реагира въобще или не 
реагира на всички основни команди.

• Проверете дали бутоните, които натискате, ги има на оригиналното дистанционно 
управление за устройството.

• Опитайте се да подобрите бутоните. Вижте глава 2.3.2.

Въведен грешен код по време на настройката.

• Отново настройте дистанционното управление за устройството. Преди да излезете от 
режима за настройка, винаги проверявайте дали устройството реагира.

 Вижте глава 2.2.

Възможно е бутоните, който се опитвате да използвате, да имат различни имена при 
оригиналното дистанционно управление.

• Изпробвайте всички бутони, за да намерите тези, които ви трябват.

Бутоните за Телетекст не работят.

• Разберете дали вашият телевизор е оборудван с Телетекст.

• Опитайте да подобрите бутоните за Телетекст. Вижте глава 2.3.2.

• Проверете дали използвате правилните бутони за включване на Телетекст. За 

телевизор, това е бутонът ; за телевизионен конвертор (STB), това е

 бутонът .
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Батерии

Ще бъдат ли изтрити настройките ми, когато сменя батериите?

Не. Всички потребителски настройки ще бъдат запазени в паметта на дистанционното 
управление по време на смяната на батериите.

4.2 Нуждаете се от помощ?

Ние ви съветваме първо внимателно да прочетете това ръководство на потребителя.
То ви е предоставено, за да ви помогне да настроите и използвате дистанционното 
управление.

Ако обаче имате нужда от допълнителна информация или имате допълнителни въпроси 
относно настройката, използването, резервните части, гаранцията и др. на SRP2008B, 
винаги можете да се свържете с нас.

Когато се обаждате на телефонната ни линия за помощ, се уверете, че SRP2008B ви е 
под ръка, за да могат нашите оператори да ви помогнат да разберете дали SRP2008B 
работи правилно.

Ще намерите нашите данни за контакт в края на това ръководство.

Номерът на модела на вашето универсално дистанционно управление Philips е 
SRP2008B/86.

Дата на закупуване: ......./ ......./ .........
    (ден/месец/година)

За онлайн помощ, отидете на: www.philips.com/welcome.

• Кликнете върху "Support" и следвайте инструкциите на екрана.

14



☎ Телефонна линия за помощ

Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер
00 800 11 544 24

(за абонати на фиксирани мрежи в България)

За други страни:

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg
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БГ Информация за потребителя
 Изхвърляне на вашия стар продукт

Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, 
които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато върху даден продукт е поставен този символ на зачеркнат 
контейнер с колелца, това означава, че продуктът е в обхвата на 
Европейска Директива 2002/96/ЕО.

Моля, информирайте се за местната система за разделно 
събиране на електрически и електронни продукти.

Моля, съобразявайте се с вашите местни правила и не изхвърляйте старите си продукти 
с нормалните битови отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще 
помогне за предотвратяване на потенциалните негативни последствия за околната среда 
и човешкото здраве.

 Информация за батериите

Вашият продукт работи с батерии в обхвата на Европейска Директива 2002/96/ЕО, 
които не могат да се изхвърлят с нормалните битови отпадъци.

Моля, информирайте се за местните правила за разделно събиране на батерии, защото 
правилното изхвърляне ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за 
околната среда и човешкото здраве.
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