
UNIVERSAALNE KAUGJUHTIMISPULT 10-ühes

KASUTUSJUHEND 

Patareide paigaldamine 

Avage patareisahtel ja sisestage kaks AAA tüüpi patareid. Ärge kasutage korraga vanu ja uusi 

patareisid. Sulgege sahtel.  

Seadistamine 

Otsene koodirežiim: 

Lülitage seade manuaalselt sisse. Valige kaasasolevast koodiloetelust seadme nimetus, kaubamärk ja 

koodinumber. Näide: TV/Text kaubamärk ACE, kood 0713. Vajutage „SET“ [„seadistamine“] ja 

seejärel seadmel olevat nuppu, näiteks „TV1“. Süttib LED tuli. Sisestage vastav koodinumber „0713“. 

Pärast viimase numbri sisestamist LED kustub. Kontrollige, kas kõik nupud töötavad korralikult. Kui 

see nii ei ole, siis valige uus kood. Kui ühtki teist koodi ei ole saadaval, kasutage kiirotsingu režiimi.  

Seadistamisrežiimi peatamiseks vajutage uuesti seadme nuppu või oodake 10 sekundit – režiim 

peatub automaatselt.  



NB: Klahvide puhul, millel puuduvad funktsioonid, LED ei sütti. Kui otserežiim ei anna tulemust, 

kasutage kiirotsingu režiimi.  

Kiirotsingu režiim: 

Lülitage seadme vool manuaalselt sisse. Vajutage ja hoidke all nuppu „SET“ ning seejärel  vajutage 

seadistatavat nuppu seadmel. Vabastage mõlemad nupud. Süttib LED.  Vajutage uuesti nuppu „SET“. 

LED vilgub. Vajutage korduvalt sisselülitusnuppu „POWER“ [vool], kuni seade sellele reageerib (vool 

lülitub välja) ja vajutage seejärel uuesti nuppu „SET“ ja seadmenuppu. Kontrollige, et kõik nupud 

töötaksid korralikult, Kui mitte, siis sooritage protseduur uuesti. Koodide otsing algab järgmisest 

koodist (mitte uuesti nullist).  

NB: Otsingu suunda saab muuta, vajutades nuppu“ SET“ korraks tagasisuunas ja seejärel uuesti 

ettepoole suunatud otsingule. Algkonfiguratsiooniks on alati edasisuund. 

Automaatne otsingurežiim: 

Lülitage teler, VCR, SAT jm manuaalselt käima. Seadistamiseks vajutage seadmenuppu, seejärel 

vajutage samaaegselt nuppe „SET“ (roheline) ja „POWER“ (punane), kuni LED hakkab vilkuma. 

Suunake kaugjuhtimispult juhitava seadme poole. Kui seade reageerib, vajutage nuppu „POWER“. 

Kontrollige, et kõik nupud töötaksid korralikult. Kui mitte, siis sooritage protseduur uuesti, kuid 

lugege kõigepealt välja kood (vt allpool).  

Koodi väljalugemine: 

Et lugeda välja neljanumbriline kood, vajutage ja hoidke all nuppu „SET“ ja vajutage esimese numbri 

jaoks nuppu „1“. Vabastage „SET“ nupp. Vajutage uuesti nuppu „SET“ ja nuppu „2“ ning lugege välja 

teine number. Vajutage uuesti nuppu „SET“ ja nuppu „3“, et lugeda välja kolmas number ja nuppu 

„4“, et lugeda välja neljas number.   

Ohutusnõuded 

Ärge laske seadmel kokku puutuda vee või niiskusega. 

Hooldus: 

Puhastage seadet ainult kuiva lapiga. Ärge kasutage puhastuslahusteid ega abrasiivaineid. 

Üldist: 

Garantii ei kehti, kui toodet on muudetud või ümber tehtud, samuti ei kehti garantii kahjustuste puhul, mis on 

tekkinud seadme ebaõige kasutuse tõttu. 

NB: 

. Toode on märgistatud selle sümboliga. See tähendab, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi 

tooteid ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Nende toodete puhul kehtib lahuskogumissüsteem.  



See toode on valmistatud ja tarnitud kooskõlas kõigi asjakohaste regulatsioonide ja määrustega, mis kehtivad 

kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Samuti on toode kooskõlas kõigi müügiriigis kohaldatavate nõuete ja 

eeskirjadega. Sellekohased ametlikud dokumendid on taotluse korral kättesaadavad. Dokumendid hõlmavad 

(sealhulgas, kuid mitte ainult): Vastavusdeklaratsiooni (ja toote määratlust), toote ohutuskaarti, toote 

katseprotokolli. 

Klienditoe saamiseks ja küsimuste tekkimisel võtke palun ühendust meie klienditeenindusega: 

Veebilehe kaudu: http://www.nedis.fi/fi-fi/ota-yhteytta/yhteyslomake.htm 

E-posti teel: service@nedis.com 

Telefoni teel: +31 (0)73-5993965 (tavatööajal) 

NEDIS B.V. , Tweeling 28, 5215 MC’s-Hertogenbosch, MADALMAAD 


