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O instrukcji obsługi
Przed uruchomieniem urządzenia uważnie 
przeczytaj zasady bezpieczeństwa. Stosuj się 
do ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i 
w instrukcji obsługi. 
Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w po-
bliżu urządzenia. Sprzedając urządzenie albo 
przekazując je innej osobie, zawsze przekazuj 
razem z nim instrukcję obsługi i kartę gwaran-
cyjną.

Użyte w instrukcji obsługi symbole 
i słowa hasłowe

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzega przed bezpośrednim zagroże-

niem życia!

OSTRZEŻENIE!

Ostrzega przed możliwym zagrożeniem ży-

cia albo ciężkimi, nieodwracalnymi zranie-

niami!

OSTROŻNIE!

Wskazuje na konieczność przestrzegania in-
strukcji w celu wykluczenia zranień i szkód 
materialnych!
UWAGA!

Przestrzegaj wskazówek, by uniknąć szkód 
rzeczowych!
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WSKAZÓWKA!

Dodatkowe informacje na temat używania 
urządzenia.

WSKAZÓWKA!

Przestrzegaj wskazówek zawartych w in-
strukcji obsługi!

OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem 

związanym z porażeniem prądem elek-

trycznym!

•  Punktor albo informacja o wynikach czyn-
ności w czasie obsługi

   Wymagająca wykonania instrukcja postępo-
wania

Zgodne z przeznaczeniem użytko-
wanie 
To urządzenie nie jest przeznaczone do używania 
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności 
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo osoby nie-
posiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wie-
dzy, chyba że będą one przebywały pod opieką osoby 
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymają 
od tej osoby wskazówki dotyczące właściwego używa-
nia urządzenia.
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Nie używaj urządzenia w ekstremalnie wysokich lub 
niskich temperaturach.
Urządzenie nie jest przystosowane do pracy w ekstre-
malnych warunkach.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku 
prywatnego i nie jest przeznaczone do użytkowania 
zarobkowego.

Zawartość opakowania
Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, a także folię 
z wyświetlacza.
Podczas rozpakowywania sprawdź, czy opakowanie 
zawiera następujące części:
• Pilot uniwersalny 10 in 1
• 2 baterie AAA, 1,5V LR03
• Stopa
• Lista kodów, instrukcja
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Zakres zastosowań
Ten pilot uniwersalny posiada dziesięć przycisków źró-
deł i zastępuje dzięki temu do dziesięciu normalnych 
pilotów („funkcja 10 w 1“). Mogą to być piloty prak-
tycznie wszystkich zdalnie sterowanych urządzeń elek-
tronicznych (por. też dołączoną listę kodów) . 
Oznaczenia „TV“, „VCR“, „DVD“, „CD“, „SAT“, „AUDIO“, 
„AUX1“, „AUX2“, „AUX3“, „DVB“ na przyciskach źródeł za-
pewniają przejrzystość obsługi. Wszystkim przyciskom 
(z wyjątkiem przycisku TV) można przyporządkować 
dowolne urządzenie (tzw. „tryb Flex“). 
Programowanie kodów: patrz  „Programowanie kodów 
urządzeń“ na stronie 22.
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Zasady bezpieczeństwa

Informacje ogólne
• Nie próbuj dokonywać samodzielnych na-

praw pilota.
• Pilot uniwersalny posiada diodę podczer-

wieni klasy 1. Urządzenie jest wyposażone 
w układ bezpieczeństwa, uniemożliwiają-
cy emisję niebezpiecznego promieniowa-
nia laserowego podczas normalnego dzia-
łania urządzenia. Aby uniknąć uszkodzeń 
wzroku, nigdy nie manipuluj ani nie uszka-
dzaj systemu zabezpieczającego urządze-
nia.

• Chroń pilota przed kurzem, pyłem, silnym 
naświetleniem przez promienie słońca, 
wilgocią, kapiącą i pryskającą wodą, wyso-
kimi temperaturami i silnymi wstrząsami.

• Trzymaj folie opakowaniowe z dala od 
dzieci, grożą one uduszeniem.
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Wskazówki dotyczące baterii
• Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci. Je-

żeli doszło do połknięcia baterii, od razu 
skontaktuj się z lekarzem. 

• Przed zainstalowaniem baterii należy 
sprawdzić, czy styki urządzenia i baterii są 
czyste; zabrudzone styki należy oczyścić.

• Instaluj w zasadzie tylko nowe baterie. Ni-
gdy nie instaluj starych i nowych baterii 
razem.

• Nie mieszaj typów baterii.
• Przy wkładaniu baterii zwracaj uwagę na 

położenie biegunów (+/–).
• UWAGA! Nieprawidłowa wymiana baterii 

grozi wybuchem! Wymieniaj baterie tylko 
na baterie tego samego lub równoważne-
go typu.

• Nigdy nie próbuj ładować baterii! Grozi to 
wybuchem!
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• Przechowuj baterie w chłodnym, suchym 
miejscu. Bezpośrednie działanie ciepła 
może spowodować uszkodzenie bate-
rii. Nigdy nie narażaj urządzenia na działa-
nie silnych źródeł ciepła, takich jak światło 
słońca, ogień i podobne.

• Nie zwieraj baterii.
• Nie wrzucaj baterii do ognia.
• Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuż-

szy czas, wyjmij z niego baterie.
• Wyczerpane baterie lub baterie, z których 

wyciekł już elektrolit, natychmiast wyjmij 
z urządzenia i unikaj kontaktu ze skórą, 
oczami i błonami śluzowymi. Części ciała, 
które miały kontakt z elektrolitem, natych-
miast umyj dużą ilością czystej wody i nie-
zwłocznie udaj się do lekarza. Przed wło-
żeniem nowych baterii wyczyść styki. 
Niebezpieczeństwo oparzenia elektrolitem 
(żrący kwas)!

• Rozładowane baterie też należy wyjmo-
wać z urządzenia.
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Czyszczenie
• Do czyszczenia urządzenia używaj tylko 

suchej albo lekko zwilżonej, niepozosta-
wiającej włosków ściereczki. Nie stosuj żrą-
cych ani agresywnych środków czyszczą-
cych.

Nigdy nie naprawiaj urządzenia sa-
modzielnie
• Uszkodzony kabel sieciowy tego urządze-

nia musi zostać wymieniony przez produ-
centa, jego serwis albo inną wykwalifiko-
waną osobę w celu wykluczenia zagrożeń.

• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. 
Dotykanie części znajdujących się pod na-
pięciem oraz modyfikacje konstrukcji elek-
trycznej i mechanicznej są niebezpieczne i 
mogą uniemożliwić prawidłowe działanie 
urządzenia.

• NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nigdy próbuj sa-
modzielnie otwierać i/lub naprawiać urzą-
dzenia. Grozi to porażeniem prądem elek-
trycznym! Zwróć się do odpowiedniego 
warsztatu.
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Widok urządzenia
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1  Włącznik-wyłącznik zasilania
       Wyświetlacz

2 Przyciski źródłowe do wybierania urządzeń

3 Przycisk A.OFF/SLEEP/SETUP/MENU/MACRO/EPG
(Electronic Program Guide): Elektroniczny program telewizyjny

4 W kierunku strzałki: do góry, na dół, w lewo, w prawo
Naciskanie: potwierdzenie, OK

5 P : Wybieranie programów
: Regulacja głośności

: Menu i treści ekranowe

: Wyłączanie dźwięku

6 Odtwarzanie/szybkie przewijanie do tyłu/
nagrywanie/odtwarzanie STOP/odtwarzanie PAUZA/
szybkie przewijanie do przodu

7 Przyciski cyfrowe do wybierania programów i kodów 
Wybieranie programów
AV: przełączanie na tryb
Przyciski Makro

8 Telegazeta TOP

9 EXIT: zamykanie menu

: telegazeta włącz

: telegazeta stop

: telegazeta i TV

: telegazeta wyłącz
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Rozpoczynanie użytkowania

Instalacja baterii
Urządzenie wymaga 2 baterie LR03 typu AAA.

  Otwórz pokrywę gniazda baterii, przesuwając ją na 
dół.

  Włóż baterie obie do gniazda z uwzględnieniem 
pozycji biegunów +/–.

  Załóż pokrywę.

Ustawienia po wymianie baterii
Gdy baterie są prawidłowo zainstalowane, wyświetlacz 
jest włączony Pokazuje aktywny tryb („TV“), dzień ty-
godnia i godzinę.

  Sposób ustawiania godziny i daty jest opisany w 
„Ustawianie daty i godziny“ na stronie 19. 

Po zainstalowaniu nowych baterii są przywracane fa-
bryczne ustawienia trybu, godziny, daty i czasu pod-
świetlenia. 
Zaprogramowane wcześniej kody i wczytane funkcje i 
makra pozostają zachowane po wymianie baterii. 
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Wyświetlacz

Przegląd

tryb godziny:
AM/PM: tryb 12-godzinny; 
bez skrótu: tryb 24-godzinny

aktywny zegar sterujący 
wyłączaniem TV;
aktywny zegar sterujący

transmisja sygnału IR

data, godzina 
albo kod 

urządzenia

zmienne wskazania tekstowe

Standardowe elementy wyświetla-
cza

Podstawowy widok wyświetlacza – go-
dzina
W wyświetlaczu podstawowym widać
• w pierwszym wierszu - aktywny tryb (typ urządze-

nia)
• w drugim wierszu - dzień tygodnia 
• w trzecim wierszu - godzinę
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Data
WSKAZÓWKA

Długie naciśnięcie przycisku Setup otwiera 
menu SETUP z pierwszym menu CODE SETUP. 

Po krótkim naciśnięciu przycisku Setup pojawia się:
• w pierwszym wierszu (S) dla aktywnej funkcji SHIFT

WSKAZÓWKA

Większości przycisków można przypisywać 
dwie funkcje. Dostęp do drugiej z funkcji uzy-
skuje się po aktywacji funkcji SHIFT.

• w trzecim wierszu - data.
Sposób ustawiania godziny i daty jest opisany w „Usta-
wianie daty i godziny“ na stronie 19. 

Wybieranie trybu lub urządzenia
Przyciskiem źródłowym wybierasz tryb względnie 
urządzenie, które zostało zaprogramowane w tym 
przycisku. Na wyświetlaczu pojawia się: 
• w pierwszym wierszu - nazwa odpowiedniego 

przycisku źródła;
• w trzecim wierszu - zaprogramowany kod danego 

urządzenia.. 
Sposób programowania kodów urządzeń jest opisany 
w „Programowanie kodów urządzeń“ na stronie 22. 
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Nawigacja po menu
  Aby otworzyć menu Setup, przytrzymuj wciśnięty 

przycisk Setup, aż na wyświetlaczu pojawi się 
USTAW. KOD.

  Gdy na wyświetlaczu widać USTAW. KOD, naciśnij 
przycisk albo taką ilość razy, jaka jest potrzeb-
na do aktywacji następnych trybów: 
USTAW. KOD / USTAW. SYST. / USTAW. ZEGAR / 

USTAW. WCZYT / MAKRO / KONIEC.
  Aby otworzyć menu, naciśnij OK. 
  Aby przechodzić między podmenu, naciskaj strzał-

ki /.
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KOD
USTAW.

USTAW.
SYST.

USTAW.
ZEGAR

WCZYT
USTAW.

KONIEC

MAKRO

LISTA
KOdow

wpisz
kod

szukaj
kodu

znacznik
kodu

SETUP
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  Aby zakończyć menu Setup, naciśnij przycisk EXIT.

Przerywanie czynności
Jeśli chcesz przerwać czynność, zaczekaj ok. 30 se-
kund. Menu Setup zamyka się automatycznie und wi-
dać krótko tekst UPŁYNĄŁ TERMIN.

 Ustawianie daty i godziny
W stanie podstawowym wyświetlacz pokazuje w naj-
niższym wierszu dzień tygodnia i godzinę.
Po krótkim naciśnięciu przycisku Setup w dolnym 
wierszu widać przez ok. 30 sekund datę.

Ustawianie godziny
  Przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 

sekund, aż pojawi się tekst USTAW. KOD. 
  Naciśnij przycisk albo , aby uaktywnić menu 

USTAW. SYST.
  Potwierdź przyciskiem OK. Pojawia się menu 

USTAW. GŁOŚ..
  Wybierz przyciskami albo  USTAW. CZASU i 

potwierdź przyciskiem OK.
  Miga aktualny tryb wskazania czasu. Wybierz 

strzałkami/ tryb 12 albo 24 ST (ST = godz.) i 
potwierdź przyciskiem OK (patrz koniec tego roz-
działu).

  Zaczyna migać godzina. Wybierz strzałkami / 
godziny i potwierdź przyciskiem OK.
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  Zaczyna migać wskazanie minut. Wybierz strzałka-
mi / minuty i potwierdź przyciskiem OK.

  Pojawia się komunikat potwierdzający OK; wyświe-
tlacz wraca do widoku USTAW. KOD.

Jeżeli wybrany jest tryb wskazania czasu 12 ST, godzi-
na jest wyświetlana razem ze skrótami AM (przed po-
łudniem) i PM (po południu).

Ustawianie daty
  W sposób opisany w rozdziale „Ustawianie godzi-

ny“ uaktywnij menu USTAW. SYST.
  Potwierdź przyciskiem OK. Pojawia się menu 

USTAW. GŁOŚ..
  Wybierz strzałką  (dwa razy) punkt USTAW. 

DATY. i potwierdź przyciskiem OK. 
  Zaczyna migać rok. Wybierz strzałkami / rok i 

potwierdź przyciskiem OK.
  Zaczyna migać miesiąc. Wybierz strzałkami / 

miesiąc i potwierdź przyciskiem OK.
  Zaczyna migać dzień („DATY“). Wybierz strzałkami 
/ dzień i potwierdź przyciskiem OK.

  Dzień tygodnia jest obliczany i ustawiany automa-
tycznie.

  Pojawia się komunikat potwierdzający OK; wyświe-
tlacz wraca do widoku USTAW. KOD..
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Podświetlenie wyświetlacza
Każde naciśnięcie przycisku włącza podświetlenie wy-
świetlacza. Przy ustawieniu fabrycznym podświetlenie 
pozostaje włączone przez 10 sekund. Podświetlenie 
wyświetlacza można całkowicie wyłączyć albo ustawić 
na czas do 60 sekund.

WSKAZÓWKA

Pamiętaj, że podświetlenie wyświetlacza do-
datkowo wyczerpuje baterię.

  Przytrzymuj wciśnięty przycisk Se-
tup przez ok. 3 sekund, aż pojawi się tekst USTAW. 

KOD.. 
  Naciśnij przycisk albo , aby uaktywnić menu 

USTAW. SYST..
  Potwierdź przyciskiem OK. Pojawia się menu 

USTAW. GŁOŚ.
  Wybierz strzałką  (trzy razy) menu USTAW. 

ŚWIA. (konfiguracja podświetlenia) i potwierdź 
przyciskiem OK.

  Miga aktualnie ustawiony czas (ustawienie fabrycz-
ne = 10 sekund). Wybierz strzałkami / żąda-
ny czas w jednostkach pięciosekundowych. Aby 
wyłączyć podświetlenie, wybierz “00“ sekund. Po-
twierdź przyciskiem OK.

  Pojawia się komunikat potwierdzający OK; wyświe-
tlacz wraca do widoku USTAW. KOD.
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RESET 
Przez reset można przywrócić fabryczne ustawienia 
urządzenia. Zostają przy tym również usunięte zapro-
gramowane kody, wczytane funkcje i makra.

  Przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 
sekund, aż pojawi się tekst USTAW. GŁOŚ. 

  Naciśnij przycisk albo , aby uaktywnić menu 
USTAW. SYST.

  Potwierdź przyciskiem OK. Pojawia się menu 
USTAW. GŁOŚ.

  Wybierz strzałką  (sześć razy) RESET UST. i po-
twierdź przyciskiem OK.

  Pojawia się komunikat POTWIER. OK. Aby prze-
prowadzić reset, naciśnij przycisk OK.

  W czasie przywracania ustawień fabrycznych na 
wyświetlaczu widać komunikat CZEKAJ. 

 Programowanie kodów urzą-
dzeń
Dla każdego urządzenia, które chcesz obsługiwać pi-
lotem uniwersalnym, musisz zaprogramować w odpo-
wiednim przycisku źródła (TV, VCR, DVD, CD, AUDIO, 
SAT, AUX1, AUX2, AUX3 oder DVB) czterocyfrowy kod. 
Oznaczenia przycisków mają tylko za zadanie ułatwie-
nie obsługi. Wszystkim przyciskom (z wyjątkiem przy-
cisku TV) można przyporządkować dowolne urządze-
nie (tzw. „tryb Flex“). 

83709 PL Aldi N Content final.indd   2283709 PL Aldi N Content final.indd   22 19.11.2012   08:43:4719.11.2012   08:43:47



23

WSKAZÓWKA

Przycisk źródła TV można programować tylko 
kodami telewizorów.

Pilot uniwersalny jest zaprogramowany niektórym 
kodami urządzeń marki Medion i może być w swo-
ich najważniejszych funkcjach używany z niektórymi 
urządzeniami marki Medion bez konieczności progra-
mowania.

 Typy urządzeń i grupy kodów
Przy programowaniu kodów możesz wybierać między 
następującymi typami urządzeń: 

TV: telewizor, projektor, telewizor pla-
zmowy, telewizor LCD;

VCR: magnetowid; 

DVD: odtwarzacz DVD;

SAT: dekoder satelitarny (analogowy cy-
frowy);

DVB: dekoder DVB; dekoder telewizji ka-
blowej

AUDIO: urządzenie audio; odtwarzacz MP3; 
tuner; urządzenie fonograficzne; 
wzmacniacz

CD: odtwarzacz CD; magnetofon; 

AUX1/2/3: różne zewnętrze urządzenia odtwa-
rzające.
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Przyporządkowania do grup kodów
Każde urządzenie jest przyporządkowane do grupy 
kodów. Po wybraniu typu urządzenia kod szukany jest 
w odpowiedniej grupie. Typy urządzeń są przyporząd-
kowane następująco:

Typ urządzenia Grupa kodów

TV TV
VCR, DVD, HDD, VCR/DVD
SAT, DVB, KABEL DVB/SAT
AUX1, AUX2, AUX3, 
AUDIO, CD, MP3, STB, 
TUNER, AMP, PHONO, TAPE, 
HTIB

CD/AUDIO/AUX1/2/3

Możliwości programowania
Poniższe rozdziały opisują różne sposoby odszukiwa-
nia kodu urządzenia:
• przez wybór kodu określonego typu urządzeń na 

wyświetlaczu,
• według dołączonej listy kodów,
• przez szukanie,
• według nazwy handlowej.
W przypadku urządzeń łączonych (np. TV z magneto-
widem, TV z odtwarzaczem DVD, odtwarzacz DVD i 
magnetowid) jest często konieczne przypisanie dwóm 
przyciskom źródeł kodu każdej z części takiego urzą-
dzenia (np. jednego przycisku źródła dla telewizora i 
drugiego przycisku źródła dla funkcji magnetowidu 
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czy odtwarzacza DVD). Są jednak urządzenia łączone, 
dla których obu części obowiązuje tylko jeden kod.

Aktywacja trybu programowania

Wybieranie kodu urządzenia na wyświe-
tlaczu

  Włącz urządzenie, którym ma sterować pilot.
  Przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 

sek., aż pojawi się tekst USTAW. KOD. 
  Naciśnij OK. Pojawia się menu 

LISTA KODÓW.
  Naciśnij OK. Pojawia się menu 

PRZYCISK URZĄ..
  Naciśnij żądany przycisk źródła (TV, VCR, DVD, CD, 

SAT, AUDIO, AUX1, AUX2, AUX3, DVB). Pojawia się 
tekst 
URZĄDZ. TV TV (telewizor).

  Wybierz strzałkami / typ urządzenia, na który 
ma być zaprogramowany ten przycisk źródła. (Po 
wybraniu opcji „TV“ wybór typu urządzenia jest 
niemożliwy, ponieważ dla przycisku źródła TV moż-
na programować tylko kody telewizorów.)

WSKAZÓWKA

Zobacz „Typy urządzeń i grupy kodów“ na 
stronie 23.
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  ckNaciśnij przycisk OK. Pojawia się komunikat CZE-

KAJ. Kody grupy kodów, która zawiera wybrany 
wcześniej typ urządzenia, są teraz wczytywane w 
kolejności nazw handlowych (por. także dołączo-
ną listę kodów). Pojawia się pierwsza pozycja w po-
rządku alfabetycznym z pierwszym kodem.

  Wybierz strzałkami / nazwę handlową swoje-
go urządzenia. Pojawia się pierwszy kod.

  Następnie wybierz strzałkami / jeden z kodów 
urządzeń o tej nazwie handlowej.

  Wypróbuj teraz pilota uniwersalnego na tym urzą-
dzeniu. Użyj do tego celu (zależnie od typu urzą-
dzenia) przycisków POWER , VOL, PROG, AV, 
wyłączani dźwięku , telegazety i odtwarzania 
(/////). Jeżeli urządzenie nie reaguje 
prawidłowo, wybierz inny kod.

  Po znalezieniu pasującego kodu urządzenia naci-
śnij przycisk OK, aby zapisać ten kod. Pojawia się 
ponownie komunikat CZEKAJ, a po nim komuni-
kat potwierdzający OK.

Pilot przechodzi w normalny tryb działania.
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WSKAZÓWKA

Prostsze jest wprowadzenie pierwszych liter 
nazwy handlowej, używając przycisków cyfro-
wych jak liter telefonu komórkowego:
przycisk 2 = A, B, C przycisk 3 = D, E, F
przycisk 4 = G, H, I przycisk 5 = J, K, L 

przycisk 6 = M, N, O  przycisk 7 = P, Q, R, S
przycisk 8 = T, U, V przycisk 9 = W, X, Y, Z
Naciskaj przyciski odpowiednią ilość razy, aby wybrać 
następną literę początkową z danej grupy (np. trzy-
krotne naciśnięcie przycisku 2 = C).

Wprowadzanie kodów urządzeń 
według listy
Kody odpowiednich urządzeń są podane w liście ko-
dów dołączonej do instrukcji obsługi. 

  Włącz urządzenie, którym ma sterować pilot.
  Przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 

sekund, aż pojawi się tekst USTAW. SYST. 
  Naciśnij OK. Pojawia się najpierw tekst LISTA KO-

DÓW.
  Wybierz strzałką  menu WPISZ KOD

  Naciśnij OK. Pojawia się tekst PRZYCISK URZĄ. 
(przycisk źródła).

  Naciśnij żądany przycisk źródła (TV, VCR, DVD, CD, 
SAT, AUX1, AUX2, AUX3,AUDIO, SAT). 
Nazwa przycisku źródła pojawia się na wyświetla-
czu wraz z aktualnie ustawionym kodem. 
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  Wybierz przyciskami cyfrowymi żądany kod z listy. 
Po wpisaniu czwartej cyfry pojawia się komunikat 
potwierdzający OK.

Pilot przechodzi w normalny tryb działania.
Jeżeli został wpisany niepoprawny kod, pojawia się ko-
munikat o błędzie NIEPRAW. KOD. 
Pilot wraca do normalnego tryb działania.

Manualne wyszukiwanie kodów
Przy użyciu funkcji manualnego wyszukiwania możesz 
znaleźć wszystkie kody urządzenia, a więc także takie, 
które nie są podane na liście kodów.

  Włącz urządzenie, którym ma sterować pilot.
  Przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 

sekund, aż pojawi się tekst USTAW. KOD. 
  Naciśnij OK. Pojawia się najpierw tekst LISTA KO-

DÓW (wyświetlanie kodów). 
  Wybierz strzałką  (dwa razy) menu SZUKAJ 

KODU.
  Naciśnij OK. Pojawia się tekst PRZYCISK URZĄ 

(przycisk źródła).
  Naciśnij żądany przycisk źródła (TV, VCR, DVD, CD, 

SAT, AUDIO, AUX1, AUX2, AUX3, DVB). Pojawia się 
tekst 
URZĄDZ. TV (TV).
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  Wybierz strzałkami / typ urządzenia, na któ-
ry ma być zaprogramowany ten przycisk źródła. 
(Po wybraniu opcji „TV“ wybór typu urządzenia jest 
niemożliwy, ponieważ dla przycisku źródła TV moż-
na programować tylko kody telewizorów.)

WSKAZÓWKA

Zobacz „Typy urządzeń i grupy kodów“ na 
stronie 23.

  ckNaciśnij przycisk OK. Pojawia się tekst 
WŁĄ. LUB P +.

  Przeprowadź teraz test działania, naciskając wie-
lokrotnie (do 350 razy) przyciski PROG+,  albo 
PLAY (tylko magnetowidy), aż urządzenie zmie-
ni kanał, wyłączy się albo odpowiednio zareaguje. 
Szukanie kodu zaczyna się od aktualnie zapisane-
go kodu. W czasie szukania na wyświetlaczu widać 
tekst SZUKAJ (razem z wybranym typem urządze-
nia). 
Poza tym u dołu z prawej strony wyświetlacza wy-
świetlany jest aktualnie wybrany kod. Jeżeli zgu-
bisz kod, możesz wrócić do niego krok po kroku 
przyciskiem PROG–. 

  Jeżeli urządzenie odpowiednio zareaguje na na-
ciśnięcie przycisku, naciśnij przycisk OK, aby zapi-
sać kod. 
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Pojawia się komunikat potwierdzający OK.
Pilot przechodzi w normalny tryb działania.
Po wybraniu wszystkich kodów wybranego wcześniej 
typu urządzenia wyświetlany jest komunikat OK.

Przeszukiwanie kodów według 
nazw handlowych
Ta funkcja umożliwia szukanie kodów według nazw 
handlowych (zobacz listę kodów). Nazwy handlowe 
urządzeń znajdziesz na liście kodów w punkcie “Wy-
szukiwanie kodów według nazwy handlowej“.

  Włącz urządzenie, którym ma sterować pilot.
  Przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 

sekund, aż pojawi się tekst USTAW. KOD. 
  Naciśnij OK. Pojawia się najpierw tekst LISTA KO-

DÓW. 
  Wybierz strzałką  (trzy razy) menu ZNACZNIK 

KODU.
  Naciśnij OK. Pojawia się tekst 

PRZYCISK URZĄ.
  Naciśnij żądany przycisk źródła (TV, VCR, DVD, CD, 

SAT, AUX1/2/3, SAT). Pojawia się tekst URZĄDZ. TV 

(urządzenie? TV).
  Wybierz strzałkami / typ urządzenia, na któ-

ry ma być zaprogramowany ten przycisk źródła. 
(Po wybraniu opcji „TV“ wybór typu urządzenia jest 
niemożliwy, ponieważ dla przycisku źródła TV moż-
na programować tylko kody telewizorów.)

  keNaciśnij przycisk OK. Pojawia się monit KOD 
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MARKI 1-6?.
  Naciśnij przycisk cyfrowy odpowiedniego produ-

centa zgodnie z poniższym zestawieniem: 
Taste 1 = Medion, Tchibo
Taste 2 = Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye
Taste 3 = Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, 
           Toshiba, Daewoo 
Taste 4 = Thomson, Brandt, Fergusson
Taste 5 = Saba, Nordmende, Telefunken 
Taste 6 = Grundig, Blaupunkt
Taste 0 = wszystkie marki.

  Pojawia się tekst WŁĄ. LUB P +.
  Przeprowadź teraz test działania, naciskając wielo-

krotnie przyciski PROG+,  albo PLAY (tylko ma-
gnetowidy), aż urządzenie zmieni kanał, wyłączy 
się albo odpowiednio zareaguje. Szukanie kodu za-
czyna się od aktualnie zapisanego kodu. W trakcie 
szukania na wyświetlaczu widać tekst Suche (ra-
zem z wybranym typem urządzenia). Jeżeli zgubisz 
kod, możesz wrócić do niego krok po kroku przyci-
skiem PROG–.

  Jeżeli urządzenie odpowiednio zareaguje na naci-
śnięcie przycisku, naciśnij przycisk OK, aby zapisać 
kod. Pojawia się komunikat potwierdzający OK.

Pilot przechodzi w normalny tryb działania.
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Identyfikacja kodów
Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki kod jest zapisany dla kon-
kretnego przycisku źródła, po prostu naciśnij ten przy-
cisk źródła. Wyświetlane są wybrany typ urządzenia i 
kod urządzenia.

Normalne używanie

Obsługa pojedynczych urządzeń
Po zgodnym z posiadanymi urządzeniami audio-wi-
deo zaprogramowaniu pilota będzie on wykonywać 
najważniejsze główne funkcje oryginalnego pilota od-
powiedniego urządzenia. 
Skieruj pilota na żądane urządzenie i naciśnij jeden 
odpowiedni przycisk źródła. Na wyświetlaczu pojawia-
ją się nazwa przycisku źródła i zaprogramowany kod. 
(W przypadku funkcji uniwersalnych, patrz „Funkcje 
uniwersalne (Punch Through)“ na stronie 47 , henie 
musisz wcześniej naciskać przycisku źródła). 
Możesz teraz uaktywniać funkcje, naciskając odpo-
wiednie przyciski pilota uniwersalnego. Po każdym na-
ciśnięciu przycisku pojawia się symbol podczerwieni.
Każde naciśnięcie przycisku włącza podświetlenie wy-
świetlacza na 10 do 60 sekund.
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WSKAZÓWKA

W niektórych sytuacjach w pilocie uniwersal-
nym nie będą dostępne wszystkie funkcje ory-
ginalnego pilota urządzenia. 
Szczególnie w przypadku nowszych urządzeń 
funkcje mogą być wstępnie przypisane innym 
niż oczekiwane przyciskom albo nie być wca-
le dostępne.

W takich sytuacjach możesz skorzystać z funkcji wczy-
tywania, by przenieść funkcje oryginalnego pilota na 
żądane przyciski pilota uniwersalnego (patrz „Funkcja 
wczytywania“ na stronie 40).

Funkcja SHIFT
Po zaprogramowaniu kodem urządzenia przyciski pi-
lota uniwersalnego mogą mieć podwójne funkcje (z 
wyjątkiem przycisków Setup i MACRO).
Aby użyć drugiej z funkcji, krótko naciśnij przycisk Se-
tup, a następnie (w ciągu 15-20 sekund) jeden z posia-
dających podwójną funkcję przycisków funkcyjnych 
albo cyfrowych.

WSKAZÓWKA

Wypróbuj, jakie dodatkowe funkcje ma ten 
przycisk przy określonym kodzie urządzenia.
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Nagrania
Przycisk (nagrywanie) należy nacisnąć dwa razy w 
celu wykonania nagrania (np. na magnetowidzie, na-
grywarce DVD albo magnetofonie). Stanowi to zabez-
pieczenie przed przypadkowym nagrywaniem.

EPG - Elektroniczny Program Tele-
wizyjny
Przycisk EPG ("EPG" = Electronic Program Guide) ma 
różne funkcje w zależności od kodu, dla którego jest 
używany:
• w przypadku kodów telewizorów i dekoderów sa-

telitarnych (np. SAT-TV albo DVB-T) otwiera on 
elektroniczny program telewizyjny.

• w przypadku kodów DVD przycisk ten otwiera 
menu tytułowe.

Obsługiwanie urządzeń łączonych
Urządzenia łączone to np. telewizor z magnetowidem, 
telewizor z odtwarzaczem DVD albo odtwarzacz DVD 
z magnetowidem. Istnieje kilka możliwości sterowania 
urządzeniami łączonymi .
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Urządzenia łączone z dwoma kodami
Niektóre urządzenia łączone (np. telewizor z magneto-
widem) wymagają dla każdej swojej części dwóch ko-
dów. Zaprogramuj odpowiednie kod TV dla przycisku 
źródła TV i kod magnetowidu dla drugiego przycisku 
źródła. Urządzenie łączone jest sterowane jak dwa nie-
zależne urządzenia.

Urządzenia łączone z jednym kodem
Inne urządzenia łączone wymagają tylko jednego 
kodu. W tej sytuacji należy najpierw wybrać część, któ-
ra ma być obsługiwana.
Przykład: urządzenie jest połączeniem nagrywar-
ki DVD i magnetowidu. Kod urządzenia został zapro-
gramowany dla przycisku źródła DVD. Uaktywnij teraz 
funkcję DVD przez naciśnięcie przycisku DVD i przy-
trzymanie go przez ok. 1 sekundy. 

  Uaktywnij teraz część DVD w urządzeniu łączonym 
przez naciskanie przycisku źródła DVD przez po-
nad sekundę. 

  Aby uaktywnić magnetowid w urządzeniu łączo-
nym, najpierw krótko naciśnij przycisk Setup (funk-
cja SHIFT), a następnie przycisk źródła DVD.  

Jeżeli urządzenie łączone wymaga jednego kodu, ale 
chcesz obsługiwać dwoma przyciskami źródeł dla każ-
dej z jego części, wykonaj następujące czynności:

  Zaprogramuj kod urządzenia na dwóch przyci-
skach źródeł.
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  Obsługuj część jednym z tych dwóch przycisków 
źródeł. 

  Skorzystaj z funkcji wczytywania (zob. rozdział 
Funkcja wczytywania"), aby przenieść żądane funk-
cje drugiej z części urządzenia na drugi przycisk 
źródła. 

Funkcja Wyłącz wszystkie
Możesz jednocześnie wyłączać wszystkie zaprogramo-
wane urządzenia. Wykonaj następujące czynności:

  Krótko naciśnij przycisk A.OFF.
  Po zwolnieniu przycisku pojawia się komunikat 

WYŁĄCZ WSZ. und urządzenia zostają wyłączone.
Niektóre urządzenia można włączać i wyłączać przy-
ciskiem  POWER/ALL OFF. Takie wyłączone urządzenia 
zostaną włączone przez użycie funkcji ALL OFF.

Ustawianie zegara sterującego
Pilot uniwersalny posiada dwa zegary sterujące:
• zegar wyłączający telewizor (automatyczne wyłą-

czanie po 1 - 90 minutach); 
• cztery inne zegary poleceń zdefiniowanych przez 

użytkownika (np. przełączanie na inny program); 
na wyświetlaczu pojawia się symbol dzwonka.
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Zegar sterujący telewizorem

Ustawianie zegara sterującego
  Przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 

sekund, aż pojawi się tekst USTAW. KOD. 
  Wybierz strzałką  USTAW. ZEGAR.
  Naciśnij OK. Pojawia się menu 

UST. ZEG. TV .
  Naciśnij OK. Pojawia się punkt CZAS ST. GOTOW.
  Na wyświetlaczu migają minuty. 
  Ustaw strzałkami / czas, po którym telewizor 

ma się automatycznie wyłączyć.
  Naciśnij OK. Pojawia się komunikat potwierdzający 

OK  z symbolem zegara telewizora „Zzz“.
  Odłóż pilota uniwersalnego tak, by był bez prze-

szkód skierowany na telewizor.

Wyłączanie zegara sterującego
Gdy zegar sterujący jest aktywny („Zzz“ na wyświetla-
czu), przy wykonywaniu opisanych wyżej czynności 
zamiast punktu UST. ZEG. TV widać punkt USUŃ CZ. 

GOTOW (wyzeruj zegar sterujący).
  Wykonaj czynności 1-4 (p. wyżej). Pojawia się tekst 

USUŃ CZ. GOTOW.
  Naciśnij OK. Pojawia się komunikat 

POTWIER: USUŃ.
  Naciśnij OK. Pojawia się komunikat potwierdzają-

cy OK.
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Zegar sterujący poleceniami
Ten zegar wymaga ustawienia godziny.
Przy użyciu zegara sterującego poleceniami możesz 
zaprogramować funkcję, która zostanie automatycz-
nie wykonana w ustawionym czasie w obrębie najbliż-
szych 24 godzin. Sekwencja może się składać z mak-
symalnie czterech poleceń, przy czym pierwszym 
poleceniem musi być zawsze wybór przycisku źródła.
Dla następnych poleceń nie wolno użyć następują-
cych przycisków: przyciski źródeł, strzałki, OK, MACRO, 
SETUP, EXIT.
Możesz ustawić cztery zegary sterujące poleceniami 
(Timer 1, Timer 2, Timer 3, Timer 4).
Po wykonaniu polecenia dany zegar jest automatycz-
nie usuwany.

Programowanie zegarów sterujących po-
leceniami
Przykład: Poniżej opisany jest sposób programowania 
zegara sterującego zapisem nagrania przez nagrywar-
kę DVD.

  Przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 
sekund, aż pojawi się tekst USTAW. KOD. 

  Naciśnij przycisk albo , aby uaktywnić menu 
USTAW. ZEGAR.

  Naciśnij OK. Pojawia się menu 
UST. ZEG. TV

  Wybierz strzałką  menu USTAW. ZEG. 1.
  Naciskaj OK, aż pojawi się WPISZ GODZ..
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  Pojawia się czas, w którym ma zostać wykonane 
polecenie. Zaczynają migać godziny.

  Ustaw strzałkami / godzinę i naciśnij przycisk 
OK. Zaczynają migać minuty.

  Ustaw strzałkami / minuty i naciśnij przycisk 
OK.

  W punkcie WYBÓR URZĄ.  zaczyna się wprowa-
dzanie polecenia. Wybierz najpierw przyciskiem 
źródła urządzenie, które ma wykonać polecenie.
W naszym przykładzie: DVD, jeżeli dla tego przyci-
sku została zaprogramowana nagrywarka DVD.

  Pojawia się monit do wprowadzenia pierwszej war-
tości PRZYCISK WYB. 1. Wpisz pierwsze polecenie. 
W naszym przykładzie: Wybierz program przyciska-
mi cyfrowymi. Jeżeli nie jest konieczne wprowa-
dzenie dalszej wartości, naciśnij przycisk OK albo 
EXIT.

  Pojawia się tekst PRZYCISK WYB. 2. Wpisz drugie 
polecenie. 
W naszym przykładzie: Naciśnij przycisk nagrywa-
nia. Po drugim poleceniu pojawia się tekst PRZY-

CISK WYB. 1. W naszym przykładzie musisz naci-
snąć przycisk nagrywania drugi raz.

  Po trzecim poleceniu pojawia się komunikat po-
twierdzający OK  z symbolem dzwonka.

  Odłóż pilota uniwersalnego tak, by był bez prze-
szkód skierowany na telewizor.

Programowanie możesz w każdej chwili przerwać 
przyciskiem EXIT. 
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Usuwanie zegara sterującego
Usuwanie ustawionego zegara (symbol dzwonka na 
wyświetlaczu).

  Wykonaj pierwsze pięć kroków opisanych wyżej. 
Pojawia się punkt 
USUŃ ZEGAR 1.

  Naciśnij OK. Pojawia się komunikat 
POTWIERZ. USUN. (potwierdź).

  Naciśnij OK. Pojawia się komunikat potwierdzają-
cy OK.

 Funkcja wczytywania
Możesz manualnie programować w pilocie uniwersal-
nym funkcje oryginalnego pilota. Pilot uniwersalny po-
trafi „wczytać“ maksymalnie 150 poleceń.

Informacje na temat funkcji wczy-
tywania
• Zainstaluj w obu pilotach nowe baterie.
• Jeżeli zaczynasz programowanie od początku 

(szczególnie po rozpoczęciu używania pilota), usuń 
najpierw wszystkie zapisane wcześniej polecenia.

• Dla każdego przycisku źródła możesz zaprogramo-
wać tylko jednego oryginalnego pilota.

• Jeśli chcesz zaprogramować oryginalnego pilota 
dla jednego przycisku źródła, usuń najpierw pole-
cenia tego przycisku źródła. 
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• Gdy pamięć jest pełna, wyświetlany jest komunikat 
BŁĄD. W tej sytuacji usuń zapisane polecenia.

• Programowanie jednego przycisku może trwać ok. 
3 sekund. Nie zwalniaj przycisku, zanim pojawi się 
komunikat OK albo BŁĄD.

• Podanym niżej przyciskom nie można przyporząd-
kowywać żadnych funkcji: SETUP, MACRO i wszyst-
kie przyciski źródeł.

• Niektóre oryginalne piloty (DVD, magnetowi-
dy, SAT) mogą być zaprogramowane kodami nie-
których marek telewizorów TV, aby umożliwić im 
sterowanie podstawowymi funkcjami telewizora 
(głośność, wyłączanie dźwięku, przeszukiwanie ka-
nałów). Nie próbuj przenosić funkcji oryginalnego 
pilota, który jest zaprogramowany kodami innego 
telewizora, na pilota uniwersalnego. 
Może to spowodować nieprawidłowe zaprogramo-
wanie pilota.

• Przeprowadź najpierw próbę polegającą na zapro-
gramowaniu i przetestowaniu dwóch albo trzech 
poleceń. 

WSKAZÓWKA

Nie testuj funkcji wczytywania bezpośrednio 
pod lampą niskoenergetyczną. Lampy takie 
(np. świetlówki) mogą emitować światło pod-
czerwone, które może mieć wpływ na proces 
wczytywania.
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Programowanie poleceń
Aby zaprogramować funkcję, wykonaj następujące 
czynności:

  Połóż piloty ze skierowanymi na siebie diodami 
podczerwieni na stole w odległości od 15 do 50 
mm od siebie. Diody podczerwone muszą być skie-
rowane dokładnie na siebie.

  Przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 
sekund, aż pojawi się tekst USTAW. KOD. 

  Naciśnij przycisk albo , aby uaktywnić tryb 
wczytywania TRYB WCZYT.

  Naciśnij przycisk OK, aby uaktywnić tryb wczyty-
wania.

  Potwierdź jeszcze raz przyciskiem OK.
  Wybierz teraz przycisk źródła, dla którego zostało 

zaprogramowane urządzenie oryginalnego pilota.
  Wyświetlany jest monit PRZYCISK TRYBU. Wy-

bierz tryb (TV, DVB, DVD albo VCR), pod którym ma 
zostać zapisany ten przycisk.

  Wyświetlany jest monit PRZYCISK ZAPIS. Wybierz 
przycisk pilota uniwersalnego, dla którego ma zo-
stać zaprogramowana funkcja oryginalnego pilota 
(nie: SETUP i MACRO).

  Pojawia się komunikat CZEKAJ. Teraz naciśnij ten 
przycisk oryginalnego pilota, którego funkcja ma 
zostać przeniesiona na pilota uniwersalnego. Naci-
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śnij ten przycisk i przytrzymuj go tak długo, aż po-
jawi się komunikat OK albo komunikat BŁĄD. Wy-
świetlany jest monit: KILK. OK EXIT. Jeżeli chcesz 
wczytać dalsze funkcje, potwierdź ten monit przy-
ciskiem OK. Wyświetlany jest ponownie monit 
PRZYCISK ZAPIS. Postępuj zgodnie z opisem.

Jeżeli chcesz zakończyć wczytywanie, naciśnij przycisk 
EXIT. Pilot przechodzi w normalny tryb działania.

Usuwanie poleceń

Usuwanie poleceń dla jednego przycisku 
źródła

  Uaktywnij tryb wczytywania w opisany wyżej spo-
sób. Wykonaj następujące czynności:
Wybierz strzałką  WCZYT. RESET i naciśnij przy-
cisk OK.

  Wybierz przycisk źródła, którego polecenia chcesz 
usunąć.

  Potwierdź monit POTWIER. USUN. przyciskiem 
OK. Jeżeli nie zostanie wyświetlony ten monit, po-
dany przycisk źródła nie ma żadnej funkcji.

  Pojawiają się po kolei tekst CZEKAJ und komuni-
kat potwierdzający OK.

Pilot przechodzi w normalny tryb działania.
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Usuwanie poleceń wszystkich przycisków 
źródeł
Uaktywnij tryb wczytywania w opisany sposób. Wyko-
naj następujące czynności:

  Wybierz strzałką  (dwa razy) tryb USUŃ WSZ. 
  Naciśnij OK. Wyświetlany jest monit POTWIERZ. 

USUN..
  Potwierdź jeszcze raz przyciskiem OK. Pojawiają się 

po kolei tekst CZEKAJ i komunikat potwierdzają-
cyok.

Pilot przechodzi w normalny tryb działania.

Makra
W postaci makro możesz zapisywać ciągi poleceń, czy-
li wykonywać kilka funkcji po kolei. Możesz zaprogra-
mować trzy makra dla przycisków 1, 2 und 3.
Te trzy przyciski cyfrowe mają dodatkowe nazwy TV, 
VCR, DVD, co umożliwia odpowiednie przyporządko-
wanie makr.
Każde makro może obejmować maksymalnie dziesięć 
poleceń. Makro może też obejmować polecenia dla 
różnych urządzeń. W ten sposób możesz później np. 
włączyć telewizor, żądaną stację, magnetowid i funk-
cję nagrywania, naciskając tylko przycisk MACRO und 
wybrany przycisk cyfrowy 1, 2 albo 3.
Jeżeli chcesz przerwać programowanie makra, naciśnij 
przycisk S (Setup). Makro nie zostanie zapisane.
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Programowanie makr
  Przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 

sekund, aż pojawi się tekst USTAW. KOD. 
  Wybierz strzałką  (cztery razy) tryb MAKRO.
  Naciśnij przycisk OK, aby uaktywnić tryb UTWÓRZ 

MAKRO (tworzenie makra).
  Potwierdź jeszcze raz przyciskiem OK.
  Wybierz teraz przycisk cyfrowy 1, 2 albo 3, pod któ-

rym makro ma zostać zapisane.
  Wyświetlany jest monit TRYB MAKRA 1 (cyfry od-

powiada wybranemu wcześniej przyciskowi cyfro-
wemu). Naciśnij przycisk źródła dla urządzenia, od 
którego ma się zaczynać polecenie. 

  Pojawia się monit WPISZ MAKRO 1 z numerem 
kroku (02 oznacza drugi krok). Wykonaj teraz funk-
cję, którą chcesz zapisać jako makro. Możesz naci-
snąć jeszcze 9 innych przycisków, przy czym mo-
żesz też zmieniać urządzenie przyciskami źródeł.  

  Po zakończeniu sekwencji kroków, naciśnij przycisk 
MAKRO, aby zapisać makro. Po kroku 10 makro zo-
stanie automatycznie zapisane.

  Pojawia się komunikat potwierdzający CZEKAJ.

Programowanie opóźnienia
W niektórych sytuacjach może być potrzebne zapro-
gramowanie opóźnienia przed wykonaniem następ-
nego polecenia, np. żeby uwzględnić czas nagrze-
wania telewizora. Standardowe opóźnienie między 
sygnałami w podczerwieni wynosi pół sekundy.
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  Podczas programowania kroków naciśnij przycisk 
PAUSE w miejscu, w którym ma zostać wstawione 
opóźnienie.  Pojawia się monit UST.CZAS OPÓŹ..

  Naciśnij klawisz cyfry odpowiadającej ilości se-
kund, o którą ma być opóźniona następna czyn-
ność (np. 3, aby opóźnienie wynosiło 3 sekundy). 
Maksymalne opóźnienie wynosi 9 sekund.

Wykonywanie makr
  Aby wykonać makro, w trybie normalnym naciśnij 

krótko przycisk MACRO. Pojawia się następujący 
komunikat: NUMER MAKRA.

  Następnie w ciągu 20 sekund naciśnij przycisk cy-
frowy, pod którym jest zapisane makro (1, 2 albo 3). 

W czasie wykonywania makra na wyświetlaczu widać 
słowo MAKRO 1 (albo 2 albo 3) z symbolem nadawa-
nia.
Jeżeli pod wybranym przyciskiem cyfrowym nie jest 
zapisane żadne makro, wyświetlany jest komunikat 
MAKRO UNGUE.

Usuwanie makr
Wykonaj trzy pierwsze czynności opisane w rozdzia-
le “Programowanie makr”. Pojawia się punkt UTWÓRZ 

MAKRO.
  Wybierz strzałką  tryb USUŃ MAKRO.
  Naciśnij OK. Pojawia się komunikat: USUŃ MAKRO 

NR.
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  Naciśnij przycisk cyfrowy, pod którym zapisane jest 
makro przeznaczone do usunięcia. 

  Wyświetlany jest monit POTWIERZ USUN..
  Potwierdź jeszcze raz przyciskiem OK. Pojawiają się 

po kolei tekst CZEKAJ und komunikat potwierdza-
jący OK.

Pilot przechodzi w normalny tryb działania.

 Funkcje uniwersalne (Punch 
Through)
Funkcje uniwersalne (zwane także funkcjami Punch 
Through) umożliwiają wykonywanie określonych funk-
cji w urządzeniach innego typu niż ustawiony typ. Są 
to funkcje: głośność, wyłączanie głosu oraz odtwarza-
nie.

Funkcje odtwarzania
Gdy pilot jest w trybie TV, SAT albo Kabel (urządzenia 
nieposiadające własnej funkcji odtwarzania), przyci-
ski PLAY, STOP, PAUSE, szybkie przewijanie do przodu/
do tyłu i ew. nagrywanie sterują podłączonym magne-
towidem albo odtwarzaczem DVD. Nie jest konieczne 
naciskanie wcześniej przycisku źródła DVD albo VCR. 
Sterowane jest zawsze wybrane jako ostatnie urządze-
nie.
Funkcja Punch Through nie działa, jeżeli zaprogramo-
wany kod TV, SAT albo dekodera kablowego ma wła-
sną funkcję nagrywania wideo (np. w przypadku połą-
czenia telewizora i magnetowidu).
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Głośność i wyłączanie dźwięku
Urządzenia odtwarzające obraz, które są podłączone 
do telewizora (np. DVD, VCR, SAT, CBL), nie mają często 
własnej funkcji regulacji głośności
Gdy pilot uniwersalny steruje właśnie takim urządze-
niem i zostaną naciśnięte przyciski VOL (głośność) albo 
STUMM (wyłączenie dźwięku), polecenie to będzie do-
tyczyć telewizora.
To ustawienie podstawowe urządzenia możesz zmie-
nić (por. oba następne rozdziały).

WSKAZÓWKA

Poniżej funkcje regulacji głośności i wyłącza-
nia dźwięku będą krótko określane jako „VOL/
MUTE“.

Programowanie funkcji uniwersalnej re-
gulacji głośności i wyłączanie dźwięku 
dla innego typu urządzenia
Możesz ustawić pilota tak, by funkcje uniwersalne GŁ./

WYC. WST. nie dotyczyły telewizora, lecz innego typu 
urządzenia. Oczywiście urządzenie to musi dyspono-
wać funkcją regulacji głośności.

  Przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 
sekund, aż pojawi się tekst USTAW. KOD. 

  Wybierz strzałką  USTAW. SYST.
  Naciśnij OK. Pojawia się menu 

USTAW. GŁOŚ.
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  Ponownie naciśnij przycisk OK. Pojawia się menu 
GŁ./WYC. WST.. W tym menu polecenia GŁ./WYC. 

JEDEN możesz zaprogramować dla typu urządzeń, 
który wybierzesz w następnym kroku.

  Ponownie naciśnij przycisk OK. Pojawia się monit 
WYBÓR URZ..

  Wybierz teraz przyciskiem źródła urządzenie, na 
które mają działać polecenia GŁ./WYC. JEDEN.

  Pojawiają się po kolei tekst CZEKAJ und komuni-
kat potwierdzający OK.

Jeżeli zostanie przez pomyłkę wybrane urządzenie 
nieposiadające własnej regulacji głośności, wyświetla-
ny jest komunikat o błędzie.

Wyłączanie funkcji uniwersalnej GŁ./
WYC. jeden dla określonego urządzenia
Możesz skonfigurować pilot uniwersalny tak, żeby wy-
korzystywał dla określonego urządzenia tylko własne 
funkcje GŁ./WYC. JEDEN. Wyłącza to funkcję Punch 
Through dla tych urządzeń.
Tej funkcji uniwersalnej nie możesz wyłączyć dla try-
bu TV. Jeżeli w sposób opisany w poprzednim rozdzia-
le został wybrany inny tryb funkcji uniwersalnej GŁ./

WYC. JEDEN, nie możesz wyłączyć tej funkcji uniwer-
salnej także dla tego trybu. 

  Przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 
sekund, aż pojawi się tekst USTAW. KOD. 

  Wybierz strzałką  USTAW. SYST.
  Naciśnij OK. Pojawia się menu USTAW. GŁOŚ.
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  Ponownie naciśnij przycisk OK. Pojawia się menu 
GŁ./WYC. WST.. 

  Wybierz strzałką  tryb GŁ./WYC. JEDEN. To 
menu wyłącza funkcję uniwersalną GŁ./WYC. dla 
pojedynczego urządzenia, które wybierasz w ra-
mach następnego kroku.

  Naciśnij OK. Pojawia się monit WYBÓR URZ. Wy-
bierz przyciskiem źródła urządzenie, które ma za-
chować własne sterowanie funkcją GŁ./WYC. (nie: 
TV).

  Pojawiają się po kolei tekst CZEKAJ i komunikat 
potwierdzający ERFOLG.  

Przywracanie ustawień fabrycznych 
funkcji uniwersalnej GŁ./WYC.
Jeżeli ustawienia funkcji uniwersalnych  GŁ./WYC. zo-
stały zmienione w sposób opisany w dwóch poprzed-
nich rozdziałach, można przywrócić ich funkcje fa-
bryczne w następujący sposób.

  Przytrzymuj wciśnięty przycisk Setup przez ok. 3 
sekund, aż pojawi się tekst USTAW. KOD. 

  Wybierz strzałką  USTAW. SYST.
  Naciśnij OK. Pojawia się menu USTAW. GŁOŚ.
  Ponownie naciśnij przycisk OK. Pojawia się menu 

GŁ./WYC. WST. 
  Wybierz strzałką  (dwa razy) menu GŁ./WYC. RE-

SET. 
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  Naciśnij OK. Pojawia się komunikat POTWIER. OK. 
Potwierdź go przyciskiem OK, aby przeprowadzić 
reset.

  Pojawiają się po kolei tekst CZEKAJ und komuni-
kat potwierdzający OK.

Rozwiązywanie problemów
Wyświetlacz jest ciemny:

• Sprawdź, czy baterie pilota są prawidłowo zainsta-
lowane i czy pozycje biegunów +/– są poprawne.

• Jeżeli baterie są za słabe, wymień je na nowe.
Pilot nie działa:

• Sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo przyłączo-
ne i włączone.

Pod marką mojego urządzenia jest podanych kilka 

kodów. Jaki kod jest właściwy?

• Aby określić właściwy kod swojego urządzenia, wy-
próbuj kody po kolei i sprawdź, kiedy większość 
funkcji urządzenia jest prawidłowo wykonywana.

• Urządzenia reagują tylko na niektóre polecenia pi-
lota.

• Przetestuj inne kody tak, by urządzenia prawidło-
wo reagowały na polecenia.

• Jeżeli żaden z opisanych wyżej sposobów progra-
mowania nie przyniesie efektu, to może się okazać, 
że urządzenie nie współpracuje z pilotem uniwer-
salnym (nieliczne przypadki). 
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Recykling i utylizacja
Opakowanie

Pilot uniwersalny został zapakowany w celu 
zabezpieczenia przed uszkodzeniami trans-
portowymi. Opakowania składają się z surow-
ców wtórnych i nadają się do powtórnego wy-
korzystania albo do recyklingu.
Urządzenie

Po zakończeniu użytkowania nigdy nie wy-
rzucaj pilota uniwersalnego z normalnym 
śmieciami domowymi. Zapytaj w urzędzie 
miejskim lub urzędzie gminy o możliwości 
zgodnej z zasadami ochrony środowiska utyli-
zacji urządzenia.
Baterie i akumulatory

Zużytych baterii i akumulatorów nie należy 
wyrzucać do śmieci domowych! Należy je od-
dawać w punkcie zbiórki zużytych baterii.

Dane techniczne
Praca z baterii 2 x 1,5 V AAA Micro
Klasa lasera: 1 

83709 PL Aldi N Content final.indd   5283709 PL Aldi N Content final.indd   52 19.11.2012   08:43:4919.11.2012   08:43:49



PL

Uniwersalny pilot

10 w 1
MEDION® LIFE® E74023 (MD 83709)

Instrukcja obsługi0
3
/1

1
/1

3

Medion Service Center

Infolinia konsumenta
(telefon stacjonarny i komórkowy):

022 / 397 4335

E-Mail: service-poland@medion.com

www.medion.pl
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