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Vana seadme hävitamine
Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile
2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi
hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.
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6  VAJATE ABI?

Kõigepealt lugege seda kasutusjuhendit.

Kui teil on veel küsimusi SRU8008 kasutamise või seadistamise kohta, vaadake
.

Kontaktandmete leidmiseks, vaadake .

Veenduge, et teie SRU8008 on käepärast, kui helistate meie operaatoritele, et
nad saaksid kindlaks teha, kas teie SRU8008 töötab korralikult.

Teie Philipsi universaalse kaugjuhtimispuldi mudeli number on SRU8008.

Seadmekoodide leidmiseks külastage kodulehekülge .

______/ /

www.philips.com/URC

www.philips.com/support

www.philips.com/URC

Ostu kuupäev: ______ ______
(päev/kuu/aasta)
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1 KAUGJUHTIMISPULT PHILIPS PRESTIGO

Oleme rõõmsad, et otsustasite osta Philips toote. Universaalne kaugjuhtimispult
Philips Prestigo SRU8008 on disainitud selleks, et teil oleks mugavam oma
seadmeid juhtida. Selle kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik juhtida 8 erinevat
elektroonikaseadet ning programmeerida 15 tegevuste jada.

Kui te valite seadme, siis saate soovitud elektroonikaseadet juhtida SRU8008
klahvide abil.

Kui te valite tegevuse, rakendatakse automaatselt programmeeritud
klahvivajutuste jada, näiteks DVD või CD plaadi taasesitamine.

Kui te valite lemmiku, hakkab mängima teile lemmikkanal.

Philips soovitab alati kasutada Philips Alkaline patareisid.

Leheküljel 2 on toodud joonis kaugjuhtimispuldist SRU8008.

SRU8008 kasutamiseks valmisseadmiseks lugege lähemalt lk 5 peatükist
Alustamine”.

Sisse / välja lülitamise klahv

OK klahv

Nooleklahvid (üles, alla, vasakule, paremale)

Liigutamise klahvid

Numbriklahvid

* –. / kustutamise klahv

AV klahv

Valikuklahv

Lisavalikute klahv

Tegevuste klahv

Seadete valimise / seadistamise klahv

OK klahv

Kerimisratas

Tagasiliikumise klahv

0

0

0

0

Kaugjuhtimispult SRU8008

Kiire alustamise juhend

Kasutusjuhend (erinevates keeltes)

Philips Alkaline patareid

”

Mustade klahvide abil võite saata signaali oma seadmetele:

Nende klahvide abil saate kontrollida oma kaugjuhtimispulti
SRU8008.

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

1.1 Komplekti kuuluvad tarvikud

1.2 Ülevaade kaugjuhtimispuldist SRU8008

17

Helitugevus

Patareid

Miks helitugevuse nupud ei tööta korralikult?

Mute

Miks ei saa siseneda seadistuste menüüsse?
Setup

Miks SRU8008 ei hakka enam tööle?

Kas ma kaotan oma informatsiooni, kui vahetan patareid?

Kas SRU8008ga saab kasutada akusid?

Kohe, kui olete lisanud seadme oma SRU8008le, kopeeritakse helisätted
alljärgnevalt:

Kui Te pole allikseadet installeerinud (televiisor, võimendi või vastuvõtja),
helitugevuse ja (vaigistamine) nupp ei tööta. Määramaks helitugevuse
nuppe:

- või -

Kui patareid on liiga tühjad, siis ei saa siseneda (Seadistuste) menüüsse.
Vahetage patareid kahe uue alkaline tüüpi patarei vastu.

Patareid on liiga tühjad. Vahetage patareid kahe uue alkaline tüüpi patarei vastu.

Ei. Info salvestatakse.

Jah, muidugi saate. Kuid pange tähele, et taaslaetavad akud tühjenevad kiiremini
kui patareid.

0

0

0

0

Videoseadmed

Audioseadmed

nagu DVD, DVDR, VCR ja satelliitseade kopeerivad
automaatselt televiisori helitugevuse nuppe.

nagu CD, MD, kassetimängija ja tuuner kasutavad võimendi ja
vastuvõtja nuppe.

Saate installeerida allikseadme SRU8008le. Vaadake ”Lisage seade” leheküljel
11.

Saate kopeerida teise seadme helinuppe. Vaadake ”Kopeerige helitugevus”

leheküljel 12.

5  KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
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5  KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Nupud

Kaubamärk

Tegevus

Miks üks või rohkem nuppu ei tööta minu seadmega?

Kuidas ma saan liikuda ekraanimenüüs üles, alla, vasakule, paremale?

Kuidas saan lisada funktsioone SRU8008te?

SRU8008s pole kõik funktsioonid saadaval või nupu kood pole sobilik.

Saate parandada nupu, kui kopeerite funktsiooni originaal kaugjuhtimispuldist.
Vaadake Parandage nupp” leheküljel 11.

Kerimisratas võimaldab teil kiiresti ja mugavalt funktsioone ja seadeid valida:

Vaadake Lisage funktsioon” leheküljel 14.

Miks ma ei leia oma seadme kaubamärki SRU8008st?

Kõik kaubamärgid pole SRU8008 mälus. Kui Teie kaubamärki pole nimekirjas:

- või -

SRU8008 katsetab kõiki koode. See võib võtta kuni 25 minutit.

Kas mul on võimalik valida uus tegevus kohe peale eelmist?

Ei, kui olete valinud ühe tegevuse, ei ole teil võimalik valida uuesti ei seda ega
mingit muud tegevust. Uue tegevuse valimiseks peate kõik seadmed välja
lülitama.

”

Kerimisratast keerates on teil võimalik sirvida kaugjuhtimispuldi ekraanile
kuvatavaid valikuid.

Kerimisratta alumisele, ülemisele, vasakule või paremale servale vajutades on
teil võimalik liikuda valitud seadmete (televiisor, DVD seade, videomakk jne)
ekraanimenüüs.

”

Saate kopeerida nupu oma originaal kaugjuhtimispuldist. Vaadake ”Paranda
nupp” leheküljel 11.

Saate valida (Pole nimekirjas), et otsida kogu infosüsteemist.

0

0

0

0 Not in list

2.1  Ettevalmistused

2.2  Installeerimine
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Märkus

°

±

Patareide

1.

2. LR6 AAA Alkaline tüüpi patareid

3.

Installation Wizard

Tühja patarei

LR6 AAA
Alkaline tüüpi patareidega

Tühja patarei Setup

1.

2.

sisestamine kaugjuhtimispulti SRU8008:

Lükake katet sissepoole ja tõstke see üles.

Sisestage kolm nagu näidatud.

Asetage kate tagasi ja vajutage kindlalt, kuni kuulete klõpsatust.

SRU8008 ekraanile kuvatakse kolmeks sekundiks Philipsi logo ja seejärel jätkab
'iga (installerimisvõluriga), et juhatada teid läbi

installeerimisprotsessi.

Kui patareid hakkavad tühjaks saama, hakkab vilkuma ikoon .
See näitab, et patareid hakkavad tühjaks saama. Saate siiski veel kasutada
SRU8008d lühikese perioodi vältel. Vahetage patareid välja uutes

ja järgige kohalikke eeskirju vanade patareide ära
viskamiseks.

Kui ikoon vilgub, ei saa Te enam siseneda (seadistuste)
menüüsse.

Installerimisvõluris valige endale eelistatud keel kerimisrattaga.

Vajutage nuppu, et kinnitada keele valikut.
SRU8008 juhendab Teid läbi ülejäänud installeerimise protsessi.

Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks kasutage klahvi.

OK

0 ²

2  ALUSTAMINE

5

Installeerimisvõlur -
Nimekiri olemasolevatest
keeltest



2  ALUSTAMINE
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3.

Seadme nimetus Kirjeldus

TV
DVD
DVDR
VCR
SAT
DSS/DTT
Cable
DVB-T/S

AMP
AudioSet
HTS

Tuner
CD
MD
Tape
DVR

Tivo

DMR

TV-DVD combo
TV-VCR combo
TV-VCR-DVD combo
DVD-VCR combo
DVDR-HDD combo
VCD, Laser disk
Projector
Camera and Camcorder
PC
Game
Satellite Radio
PVR/DVR

Setup
Suurim nauding SRU8008 kasutamisest”

Järgige juhiseid SRU8008l, et lisada seadmeid. Saate lisada 8 seadet
alljärgnevast nimekirjast.

...................................Tavalised ja lameekraan televiisorid
................................DVD mängija ja salvestaja

..............................DVD mängija ja salvestaja
................................Videokassettide mängija ja salvestaja

.................................Satelliit set-top seade diski draiviga (HDD) või ilma
.........................Satelliit set-top seade diski draiviga (HDD) või ilma

..............................Kaabli set-top seade diski draiviga (HDD) või ilma
..........................Digitaalvideo ülekanne- kaabel (T) või satelliit (S) diski

draiviga (HDD) või ilma
................................Võimendi

.........................Vastuvõtja = Võimendi + Tuuner
.................................Kodukinosüsteem = Võimendi + DVD + Tuuner +

Ümbritseva heli süsteemi kõlarid
..............................Raadio häälestaja

...................................CD mängija ja salvestaja
..................................Mini diski mängija ja salvestaja

...............................Audio kasseti mängija ja salvestaja
................................Digitaalse Video Salvestaja = televiisori tuuner + diski

draiv (HDD)
................................Digitaalse Video Salvestaja = televiisori tuuner + diski

draiv (HDD)
...............................Digitaalse Meedia salvestaja = seadme liikumine

meedias PCst televiisorisse või audio vastuvõtjasse
..............Televiisor sisseehitatud DVD mängijaga
..............Televiisor sisseehitatud videomakiga

......Televiisor sisseehitatud DVD mängijaga ja videomakiga
............DVD mängija ja videomaki kombinatsioon

.........DVD salvestaja ja diski draivi (HDD) kombinatsioon
.............Video kompakt disk, laser disk, karaoke

.........................Video projektor
..Fotoaparatas ir filmavimo kamera

..................................Personaalarvuti (ainult infrapuna)
.............................DVD mängija mängu funktsioon (ainult infrapuna)

...............Satelliit raadio vastuvõtja
........................Personaalne videosalvestaja, salvestav kõvaketas

Saate muuta seadistusi või lisada seadmeid kasutades (seadistuste)
menüüd. Vaadake leheküljel 9.”

Märkus
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4.4   Süsteemi seadistused

4.5 Keel

Märkus:

4.4.1  Taustavalguse kestvus

4.4.2  Nuppude taustavalgus

4.4.3  Algseadete taastamine

SRU8008 kasutamisel lülitub taustavalgus sisse. 5 sekundi pärast lülitub see
jälle välja.

Minge (Seadistused -Süsteemi seadistused), valige
(Taustavalguse kestvus) ja vajutage .

Valige liikuva rattaga meelepärane taustavalguse kestvus: sekundit, 5
sekundit, 10 sekundit, 20 sekundit.

Kinnitage taustavalguse kestvuse aeg.
Taustavalguse kestvus on muudetud.

Taustavalguse kestvusel on mõju patareidele, mida pikem taustavalguse
kestvuse, seda kiiremini patareid kuluvad.

Nuppude taustavalguse sisse ja välja lülitamiseks:

(Seadistused - Süsteemi seadistused),
valige (Nuppude taustavalgus) ja vajutage .

Valige (sees) või (väljas) kerimisrattaga.

Kinnitage uut nuppude taustavalguse seadistust.
Nuppude taustavalgus on nüüd sees või väljas.

Kui taastada SRU8008 algseadistus, kõik seaded, toimingud, lemmikud ja
lisafunktsioonid kustutatakse. Pärast seda peab SRU8008 uuesti installeerima.

Algseadete taastamiseks:

System (Seadistused - Süsteemi seadistused), valige
(Algseadete taastamine) ja vajutage .

Valige Yes (jah) kerimisrattaga ja vajutage .

Vajutage , et taaskinnitada.
SRU8008 taaskäivitub, kuvatakse installerimisvõlur. See võib võtta kuni ühe
minuti.

SRU8008 keele muutmiseks:

Minge (Seadistused - Keel) ja vajutage .

Valige liikuva rattaga eelistatud keel: English, Français, Deutsch, Español,
Italiano, Nederlands.

Kinnitage uus keel.
(Seadistused) menüü keel on muudetud.

Selle kestvuse muutmiseks:

Minge

1. Setup - System Settings
Backlight Time-Out OK

2.

3.

1. Setup - System Settings
Key Backlight OK

2. On Off

3.

1. Settings Full Reset
OK

2. OK

3. POWER

1. Setup - Language OK

2.

3.
Setup

4  SUURIM NAUDING SRU8008 KASUTAMISEST
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4.3    Lisafunktsioonid

Märkus:

4.3.1   Lisa funktsioon

4.3.2  Nimetage funktsioon ümber

4.3.3  Kustutage funktsioon

Lisafunktsioonide lisamiseks:

Minge (Seadistused - Lisafunktsioonid), valige
(Lisa funktsioon) ja vajutage .

Asetage oma ja originaal kaugjuhtimispult nagu näidatud.

Valige seade, millele soovite funktsiooni lisada.

Valige nimetus, mida soovite lisafunktsioonil kasutada.

5. Järgige juhiseid oma SRU8008 ekraanil, et kopeerida funktsiooni originaal
kaugjuhtimispuldist.
Funktsioon on lisatud SRU8008le.

Minge (Seadistused - Lisafunktsioonid), valige
(nimeta funktsioon ümber) ja vajutage .

Sisestage uus nimetus tähe/numbriklahvidega.

Saate kustutada täht kasutades (kustutamine) nuppu või vasaku
kursoriga.

Kinnitage uus nimetus.
Seade on ümber nimetatud.

Lisa funktsiooni kustutamiseks:

Minge (Seadistused - Lisafunktsioonid), valige
(kustuta funktsioon) ja vajutage .

Valige seade, mille funktsiooni soovite kustutada.

Valige funktsioon, mida soovite kustutada.

Kinnitage, et soovite funktsiooni kustutada.
Funktsioon on kustutatud.

1. Setup - More Functions Add
Function OK

2.

3.

4.

1. Setup - More Functions
Rename Function OK

2.

Clear

3.

1. Setup - More Functions
Delete Function OK

2.

3.

4.

SRU8008
2–5 cm

4  SUURIM NAUDING SRU8008 KASUTAMISEST
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3  SRU8008 KASUTAMINE

SRU8008 on disainitud, et saaksite kontrollida kõiki oma seadmeid ühe
kaugjuhtimispuldiga. Lihtsalt lisage oma seadmed, tegevused, lemmikud ja
lisafunktsioonid, et hakata nautima oma SRU8008.

Seade on osa Teie tehnikast. Kohe kui olete installeerinud seadme, saate seda
kontrollida, kasutades SRU8008 nuppe.

Seadetel võib olla veel lisafunktsioone, mille nuppe SRU8008 pole.

Saate valida rohkem funktsioone ekraanil.

Tegevus on nupuvajutuste järjekord, mida saate installeerida, näiteks, et vaadata
DVDd peaksite tavaliselt:

SRU8008 tegevusega saab kõik need sammud läbi teha vajutades vaid ühte
nuppu.

Kerimisratas võimaldab teil kiiresti ja mugavalt funktsioone ja seadeid valida:

Valimaks oma installeeritud seadmeid:

Vajutage klahvile .

Valige seade kerimisrattaga ja vajutage kinnitamiseks klahvile .
SRU8008 on valmis kontrollima valitud seadet. Saate nüüd kontrollida seda
seadet SRU8008 mustade nuppudega.

Seadme seadistamiseks vaadake Seadme lisamine” leheküljel 10.

0

0

0

0

0

0

0

Televiisori sisse lülitama;

DVD mängija sisse lülitama;

Ümbritseva heli süsteemi sisse lülitama;

Valima õige sisendi televiisorisse ja ümbritseva heli süsteemi;

Vajutama Play (mängi) nuppu, et käivitada DVD.

Kerimisratast keerates on teil võimalik sirvida kaugjuhtimispuldi ekraanile
kuvatavaid valikuid.

Kerimisratta alumisele, ülemisele, vasakule või paremale servale vajutades
on teil võimalik liikuda seadmete (televiisor, DVD seade, videomakk jne)
ekraanimenüüs.

”

1. DEVICES

2. OK

³

´

3.1  Seadme valimine

Nimekiri installeeritud
seadmetest
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3  SRU8008 KASUTAMINE

3.2  Toimingu valimine

3.3  Teiste funktsioonide valimine

1.

2. OK

1.

2.

Vajutage klahvile

Valige toiming kerimisrattaga ja vajutage kinnitamiseks klahvile .
SRU8008 saadab välja nupulevajutuste ahela valitud tegevuse jaoks.
SRU8008 on valmis kontrollima seadet, mille toimingu valisite.

Toimingu seadistamiseks vaadake Toimingu lisamine” leheküljel 12.

Seadmetel võib olla rohkem funktsioone kui SRU8008 nuppe. Valimaks
installeeritud lisafunktsioone:

Vajutage .

Valige funktsioon kerimisrattaga ja vajutage , et kinnitada valik.
SRU8008 saadab välja valitud funktsiooni signaali.

Teiste funktsioonide seadistamiseks vaadake Funktsiooni lisamine” leheküljel
14.

ACTIVITIES

OK

.

”

”

MORE

Nimekiri installeeritud
toimingutest

Nimekiri installeeritud
funktsioonidest.

13

Toimingu lisamiseks:

Minge (Seadistused - Toimingud), valige ja
vajutage .

Valige nimetus, mida tahate toimingule kasutada.
- või -
Valige (pole nimekirjas) ja looge oma nimetus.

Järgige juhiseid SRU8008l.

- või -

Korrake sammu 3, et lisada teisi tegevusi.
Toiming on lisatud SRU8008sse.

Saate nüüd kasutada SRU8008ga toimingut:

Toimingu ümber nimetamiseks:

Minge (Seadistused - Toimingud), valige
(nimetage toiming ümber) ja vajutage .

Sisestage uus nimetus tähe/numbriklahvidega.

Saate kustutada täht kasutades (kustutamine) nuppu või vasaku
kursoriga.

Kinnitage uus nimetus.
Toiming on ümber nimetatud.

Toimingu kustutamiseks:

Minge (Seadistused - Toimingud), valige
(kustuta toiming) ja vajutage .

Valige toiming, mida soovite kustutada.

Kinnitage, et soovite toimingut kustutada.
Toimingu on kustutatud.

1. Setup - Activities Add Activity
OK

2.

Not in List

3.

4.

1. Setup - Activities Rename
Activitie OK

2.

Clear

3.

1. Setup - Activities Delete Activity
OK

2.

3.

0

0

Valige seade liikuva rattaga ja vajutage ja vajutage nuppu, et lisada seda
tegevusele.

Valige viivitust kerimisrattaga ja vajutage .

Vajutage , valige tegevus liikuva rattaga ja vajutage .

OK

1, 3, 5 või 15 sekundit OK

ACTIVITIES OK

s

4.2.2  Nimeta toiming ümber

4.2.3  Toimingu kustutamine

0Valige (hoidke viimast nuppu all) kerimisrattaga ja vajutage
.

hold last key
OK

!

Märkus:

4  SUURIM NAUDING SRU8008 KASUTAMISEST
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4.1.4  Nimetage seade ümber

4.1.5  Kustutage seade

4.2.1  Lisage toiming

Seadme ümber nimetamiseks:

Minge (Seadistused - Seaded), valige
(nimetage seade ümber) ja vajutage .

Sisestage uus nimetus tähe/numbriklahvidega.

Saate kustutada täht kasutades (kustutamine) nuppu või vasaku
kursoriga.

Kinnitage uus nimetus.
Seade on ümber nimetatud.

Seadme kustutamiseks:

Minge (Seadistused - Seaded), valige
(kustutage seade) ja vajutage .

Valige seade, mida soovite kustutada.

Kinnitage, et soovite seadet kustutada.
Seade on kustutatud.

Kustutatud seadmete, mida kasutatakse ka mujal, näiteks toimingus või heli
nupu kopeerimises, nupud kustutatakse samuti.
Kontrollige seadmeid, mille olete installeerinud ja vajadusel taasinstalleerige
nad.
Vaadake Lisa toiming” leheküljel 13.
Kontrollige heli nuppe oma seadmel ja vajadusel taasinstalleerige need.
Vaadake Kopeeri helitugevus” leheküljel 12.

Saate lisada toiminguid SRU8008sse. Toiming koosneb nupulevajutuste jadast,
mille SRU8008 täidab vaid ühe vajutusega.

Tehaseseadistustega seab SRU8008 automaatselt iga
nupulevajutuse vahele, et seadmed kindlasti reageeriksid IR signaalile. Saate
muuta tehaseseadistuste viivitust.

1. Setup - Devices Rename Device
OK

2.

Clear

3.

1. Setup - Devices Delete Device
OK

2.

3.

viivituse 600 ms

”

”

Kui üks Teie seadmetest vajab siis enne järgmise IR signaali
vastu võtmist, saate sisestada viivituse .

Kui tegevus vajab pikemat nupule vajutust, näiteks helitugevuse
suurendamiseks, saate valida (hoidke viimast nuppu all).

0

0

pikemat viivitust,
1, 3, 5 või 15 sekundit

hold last key

Märkus:

Märkus:

4.2   Toimingud
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Läbi (seadistuste) menüü omate ligipääsu erinevatele SRU8008
lisaomadustele.

(seadistuste) menüüsse sisenemiseks:

Te ei saa siseneda (seadistuste) menüüsse, kui ikoon
vilgub.

(seadistuste) menüüs navigeerimiseks:

- või -
Valige (tagasi) (seadistuste) alamenüüs ja vajutage .

Väljumiseks (seadistuste) menüüst:

- või -
Vajutage uuesti.

Alljärgnev tabel annab Teile ülevaate (seadistuste) menüü valikutest ja
lehekülgedest, kust saate nende kohta rohkem teavet.

Setup

Setup

Setup Tühja patarei

Setup

Back Setup

Setup

Setup

0

0

0

Vajutage ja hoidke 3 sekundit.

Valige menüüst kerimisrattaga soovitud element ja vajutage , et
kinnitada valik.

Valige (välju seadistustest) olles menüüs ja vajutage .

SETUP/DEVICES

Setup OK

Exit Setup Setup OK

SETUP/DEVICES

Märkus:

Setup

Devices
(Seadmed)

Kirjeldus

Lisab uue seadme
Parandab nupu, mis ei tööta korralikult, kopeerides signaali, mis
tuleb originaal kaugjuhtimispuldist

Lehekülg

10

10

Activities
(Toimingud)

Annab seadmele uue nime

Kustutab installeeritud seadme

Lisab nupule vajutuste järjekorra, et kontrollida
erinevaid seadmeid ühe nupuvajutusega

Kustutab installeeritud toimingu

12

12

12

13

More Functions

(Lisafunktsioonid)

System Settings
(Süsteemi
seadistused)

Lisab uue funktsiooni kopeerides selle
originaal kaugjuhtimispuldist

Annab funktsioonile uue nime

Kustutab installeeritud funktsiooni

14

14

14

Language (Keel)

Exit Setup (Seadistustest väljumine)

Alamenüü

Add Device (Lisa seade)

Fix a Key (Paranda nupp)

Rename Device (Nimeta seade ümber)

Delete Device (Kustuta seade)

Add Activity (Lisa toiming)

Annab toimingule uue nime 13Rename Activity (Nimeta toiming ümber)

Delete Activity (Kustuta toiming)

Add Function (Lisa funktsioon)

Rename Function (Nimetab funktsiooni ümber)

Delete Function (Kustutab funktsiooni)

Backlight Time-Out (Taustavalguse
kestvus)

Key Backlight (Nuppude taustavalgus)

Full Reset (Algseadete taastamine)

Muudab SRU8008 taustavalguse kestvuse
aega

Lülitab nuppude taustavalguse sisse või välja

Tühistab kõik Teie personaalsed seadistuse
SRU8008s

Muudab SRU8008 instruktsioonide keelt

Väljub (seadistuste) menüüstSetup

15

15

15

15

9

9
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Kopeerib helitugevuse nuppe ühelt seadmelt
teisele

11Copy Volume (Kopeeri helitugevus)
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4.1   Seadmed

Märkus:

Märkus:

4.1.1  Seadme lisamine

4.1.2  Parandage nupp

Juhtimaks konkreetseid seadmeid SRU8008ga tuleb vastavad seadmed enne
installeerida. Saate lisada kuni 8 seadet. Seadete nimekirjaga tutvumiseks
vaadake lehekülge 6.

Saate lisada seadet rohkem kui ühe korra. Teisele televiisorile antakse
automaatselt nimi TV2. Saate sisestada teistsuguse nime, kui soovite.
Vaadake Nimetage seade ümber” leheküljel 12.

Minge (Seadistus - Seadmed), valige (Lisage
seade) ja vajutage .

Valige seade, mida soovite lisada.

Järgige SRU8008 instruktsioone.
Valitud seade installeeritakse ja lisatakse SRU8008sse.

Saate juhtida oma seadet SRU8008ga:

Kui mõni nupp või funktsioon ei tööta korralikult, on teil võimalik määrata teatud
klahvi valitud funktsiooni juhtima. Selleks saate kopeerida originaalpuldi signaali
SRU8008sse.

Kui kasutate käsklust Fix a Key” (parandage nupp), kirjutatakse vana info,
mis on salvestatud selle nupu all, üle uuega.

Minge (Seadistused - Seaded) ja valige (paranda
nupp) ja vajutage .

Valige seade, mille jaoks soovite nuppu valida.
SRU8008 kontrollib automaatselt, kas valitud seadme tootja on olemas
andmebaasis.

Kui kaugjuhtimispult tunneb seadme tootja ära, siis vajutage ja hoidke all
nuppu, millele te soovite valitud signaali määrata.
SRU8008 saadab seadmele välja erinevaid signaale.

Kui seade reageerib, vabastage koheselt klahv ja järgige SRU8008 ekraanile
kuvatavaid juhiseid.
Nupp on nüüd määratud ja toimib.

”

Vajutage , valige seade kerimisrattaga ja vajutage .

”

1. Setup - Devices Add Device
OK

2.

3.

1. Setup - Devices Fix a Key
OK

2.

3.

4.

0 DEVICES OK
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- või -
Kui seadme tootjat ei tunta ära või kui seade ei vasta ühelegi signaalile, on
teil võimalik klahvi signaal kopeerida seadme originaalpuldilt.

Kontrollige, et Teil oleks originaal kaugjuhtimispult valmis.

Asetage oma SRY8008 ja originaal kaugjuhtimispult nagu näidatud.

Valige nupp või lisafunktsioon, mida soovite määrata.

Valige lisafunktsioon:

Vajutage .

Valige funktsioon kerimisrattaga ja vajutage .

3Järgige juhiseid oma SRU8008s.

Kõikidele nuppudele saab midagi määrata, välja arvatud:

Kohe, kui olete lisanud seadme oma SRU8008le, kopeeritakse helisätted
alljärgnevalt:

Saate muuta seda, mis helikontrolli nuppe kasutatakse, näiteks kui soovite
kasutada võimendi nuppe DVD mängijal.

Heliseadistuste kopeerimiseks:

Minge (Seadistused - Seaded), valige
(kopeeri helitugevus) ja vajutage .

Valige seade, millelt soovite heli nuppe kopeerida (näiteks televiisor või
võimendi).

Valige seade, millele soovite heli nuppe kopeerida (näiteks DVD või DAT
seade).

Kinnitage, et soovite heli nuppe ühelt seadmelt teisele kopeerida.
Heli nupud kopeeritakse.

3.

4.

5.

6.

1. MORE

2. OK

7.

1. Setup - Devices Copy Volume
OK

2.

3.

4.

0

0

0

0

0

0

0

0

SETUP/DEVICES

MORE I ACTIVITIES I DEVICES

Videoseadmed

Audioseadmed

Copy Volume

Copy
Fix a Key

4.1.3  Kopeerige helitugevus

nagu DVD, DVDR, VCR ja satelliitseade kopeerivad
automaatselt televiisori helitugevuse nuppe (juhul, kui olete installeerinud
televiisori).

nagu CD, MD, kassetimängija ja tuuner kasutavad võimendi ja
vastuvõtja nuppe (juhul, kui olete installeerinud võimendi või vastuvõtja).

(kopeerige helitugevus) funktsioon kirjutab üle SRU8008 heli
tehaseseadistused.

Eelmised seadistused, mis olid enne Volume (kopeerige helitugevus) ja
(parandage nupp) kasutamist, kaovad.

Heli seadistused kustutatakse automaatselt, kui kustutate heliallika seadme.

µ

Märkus:

Märkus:

2–5 cm
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