
Programování dálkového ovladače 
Existují dva způsoby programování dálkového ovládání. Automatické hledání kódu nebo přímé 
zadání. 

Použití automatického hledání kódu 
 

1. Zapněte televizor, který chcete ovládat. 

2. Stiskněte a držte TV tlačítko na ovládači, dokud LED dioda nezabliká a nerozsvítí se. Poté tlačítko 
uvolněte. 

3. Nasměrujte dálkový ovladač na televizor a stiskněte a uvolněte tlačítko UP (▲), pak počkejte tři 

sekundy. V tomto bodě dálkový ovladač hledá správný kód k TV. V případě, že se u TV vypne zvuk 

(funkce MUTE), stiskněte a uvolněte tlačítko OK, pak LED 3x blikne a kód se uloží. Pokud se zvuk 

nevypne, stiskněte a uvolněte, stiskněte Tlačítko UP (▲) znovu, aby dálkový ovladač hledal další sadu 
kódů. 

Použití přímého zadání 
 

1. Zapněte televizor, který chcete ovládat. 

2. Stiskněte a držte TV tlačítko na ovládači, dokud LED dioda nezabliká a nerozsvítí se. Poté tlačítko 
uvolněte. 

3. Zadejte 3-číselný kód ze seznamu kódů 

V případě, že se u TV vypne zvuk (funkce MUTE), stiskněte a uvolněte tlačítko OK. LED 3x blikne a kód 

se uloží.  

4. Pokud je TV bez odezvy, zadejte další kód uvedený pro vaši značku, dokud televizor nezareaguje na 
příkaz dálkového ovládání. 

5. V případě, že se u TV zvuk vypne, stiskněte a uvolněte tlačítko OK. LED 3x blikne a kód se uloží.  

Zámek změny hlasitosti 
 

Zámek ovládání hlasitosti do jednoho zařízení usnadňuje ovládání hlasitosti, aniž by uživatel musel 

přemýšlet, ve kterém zařízení se hlasitost změní a do kterého módu je ovládač přepnut. Pokud 

uzamknete ovládání hlasitosti, hlasitost bude nastavena vždy v TV bez závislosti na módu, do kterého 

je ovládač přepnut. 

Aktivace zámku hlasitosti 

1. Stiskněte a podržte tlačítko STB, dokud se LED dioda na dálkovém ovladači nerozsvítí 

2. Vložte 3-číselný kód 2 2 2 

3. Stiskněte a uvolněte tlačítko 'OK' a LED 3x blikne 

Pokud chcete zámek odemknout, postupujte stejně, jako pro uzamknutí.  

 



 

Makro pro zapnutí / vypnutí zařízení 
 

Makro usnadňuje zapnout / vypnout  STB & TV. Pokud je funkce aktivní, ovládač v STB módu zapne / 

vypne obě zařízení současně. V TV módu bude zapnuta / vypnuta jen TV. 

 

1. Stiskněte a podržte tlačítko STB, dokud se LED dioda na dálkovém ovladači nerozsvítí 

2. Vložte 3-číselný kód 1 1 1 

3. Stiskněte a uvolněte tlačítko 'OK' a LED 3x blikne 

Pokud chcete Makro deaktivovat, postupujte stejně, jako pro aktivaci.  

 

 

Programovanie diaľkového ovládača 
 

Existujú dva spôsoby programovania diaľkového ovládania. Automatické hľadanie kódu alebo priame 
zadanie. 

Použitie automatického hľadania kódu 
 

1. Zapnite televízor, ktorý chcete ovládať. 

2. Stlačte a držte TV tlačidlo na ovládači, kým LED dióda neblikne a nerozsvieti sa. Potom tlačidlo 
uvoľnite. 

3. Nasmerujte diaľkový ovládač na televízor a stlačte a uvoľnite tlačidlo UP (▲), potom počkajte tri 

sekundy. V tomto bode diaľkový ovládač hľadá správny kód k TV. V prípade, že sa u TV vypne zvuk 

(funkcia MUTE), stlačte a uvoľnite tlačidlo OK, potom LED 3x blikne a kód sa uloží. Ak sa zvuk 
nevypne, stlačte a uvoľnite tlačidlo UP (▲) znovu, aby diaľkový ovládač hľadal ďalšiu sadu kódov. 

Použitie priameho zadania 
 

1. Zapnite televízor, ktorý chcete ovládať. 

2. Stlačte a držte TV tlačidlo na ovládači, kým LED dióda neblikne a nerozsvieti sa. Potom tlačidlo 
uvoľnite. 

3. Zadajte 3-číselný kód zo zoznamu kódov 

V prípade, že sa u TV vypne zvuk (funkcia MUTE), stlačte a uvoľnite tlačidlo OK. LED 3x blikne a kód sa 

uloží. 

4. Ak je TV bez odozvy, zadajte ďalší kód uvedený pre vašu značku, kým televízor nezareaguje na 
príkaz diaľkového ovládania. 



5. V prípade, že sa u TV zvuk vypne, stlačte a uvoľnite tlačidlo OK. LED 3x blikne a kód sa uloží.  

 

Zámok zmeny hlasitosti 
 

Zámok ovládania hlasitosti do jedného zariadenia uľahčuje ovládanie hlasitosti, bez toho, aby užívateľ 

musel premýšľať, v ktorom zariadení sa hlasitosť zmení a do ktorého módu je ovládač prepnutý. Ak 

uzamknete ovládanie hlasitosti, hlasitosť bude nastavená vždy v TV bez závislosti na módu, do 

ktorého je ovládač prepnutý. 

Aktivácia zámku hlasitosti 

1. Stlačte a podržte tlačidlo STB, až kým sa LED dióda na diaľkovom ovládači nerozsvieti 

2. Vložte 3-číselný kód 2 2 2 

3. Stlačte a uvoľnite tlačidlo 'OK' a LED 3x blikne. 

Ak chcete zámok odomknúť, postupujte rovnako, ako pre uzamknutie. 

 

 

Makro pre zapnutie / vypnutie zariadenia 
 

Makro uľahčuje zapnúť / vypnúť STB & TV. Pokiaľ je funkcia aktívna, ovládač v STB móde zapne / 

vypne obe zariadenia súčasne. V TV móde bude zapnutá / vypnutá len TV.  

 

1. Stlačte a podržte tlačidlo STB, až kým sa LED dióda na diaľkovom ovládači nerozsvieti 

2. Vložte 3-číselný kód 1 1 1 

3. Stlačte a uvoľnite tlačidlo 'OK' a LED 3x blikne  

Ak chcete Makro deaktivovať, postupujte rovnako, ako pre aktiváciu.  



 


