
CZ      Stručný návod

30 sec.

 Zapněte zařízení (např. televizor).
Zkontrolujte, zda televizor reaguje na
povely všech tlačítek.
Pokud televizor nereaguje, pokračujte
krokem 2.

 Stiskněte a držte tlačítko , dokud
dvakrát nezabliká a následně 
nezůstane rozsvícené.

 • Vyhledejte kód pro danou značku v
části ‘Výběr značek’ (‘Shortlist with
brands’) Stručného návodu.

      • Pro danou značku vyhledejte 
4číselný kód.

      • Zadejte kód pomocí číselných 
tlačítek.

 Stiskněte a držte tlačítko a
uvolněte jej v okamžiku, kdy se dané
zařízení (např. televizor) vypne
(do pohotovostního režimu).
To může trvat až 30 sekund.  

 Zapněte zařízení (např. televizor) a
zkontrolujte, zda tlačítka potřebná k
ovládání zařízení fungují.

      Pokud televizor reaguje na všechny 
povely tlačítek správně, je dálkový
ovladač SRP 3004 připraven k použití.

      Pokud tlačítko nefunguje (správně), 
podržte ho stisknuté a uvolněte ho v
okamžiku, kdy zařízení zareaguje. Tento
krok opakujte pro všechna tlačítka,
která nefungují.
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Poznámka:
Pokud televizor nereaguje dle požadavků, opakujte krok , 
dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
(Stiskněte a držte tlačítko . Uvolněte tlačítko v okamžiku vypnutí televizoru).

4

 Dvojím stisknutím tlačítka 
opustíte režim nastavení a uložíte svá
nastavení. 
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Výběr značek

Značku.........4číselný kód

Akai.....................................0074
Basic Line...........................0325
Blue Sky .............................0395
BT Vision............................3742
Carrefour ..........................0492
CyberHome......................0672
Daewoo .............................0692
Digiturk..............................0783
Echostar.............................0866
Emerson.............................0917
Firstline ..............................1008
Foxtel .................................1029
France Telecom ................1033
Haier...................................1175
Hisense ..............................1249
Hitachi ................................1251
Humax................................1298
JVC......................................1464
Kabel Deutschland ..........1468
Kathrein .............................1486
LG .......................................1628
Loewe.................................1660

Značku .........4číselný kód

Magnum .............................1709
Medion ...............................1787
Mivar...................................1857
Numericable .....................3949
Pace.....................................2134
Panasonic...........................2153
Philips .................................2195
Premiere ............................3666
Proline ................................2274
Saivod .................................2439
Samsung .............................2448
Sanyo ..................................2462
Sharp...................................2550
Sky.......................................2610
Skymaster..........................2621
Sony ....................................2679
TCL.....................................2856
TechniSat............................2873
Telefonica...........................2913
TNT....................................4184
Toshiba ...............................3021
Vestel ..................................3148

Značky, které nejsou uvedeny na tomto seznamu, naleznete v seznamu
kódů na konci uživatelského manuálu.

Důležité!
•    Pokud uděláte chybu, začněte znovu od začátku. Pokud si nevíte rady

nebo máte otázky, nahlédněte do uživatelského manuálu. Měl by vám
pomoci nastavit a používat dálkový ovladač.

•   Před ovládáním zařízení nejprve stisknutím odpovídajícího tlačítka da-
ného zařízení , , nebo vyberte požadované zařízení.
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