






לקוח יקר, תודה שרכשת שלט אוניברסלי לטלוויזיה מבית SIGMA. השלט הזה מתאים למרבית הטלוויזיות בארץ ובעולם וכולל 4 שיטות קידוד לבחירה. 

SI-TV-UN2  הוראות שימוש לשלט אוניברסלי לטלוויזיה
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כפתור

מותג

כפתור
מותג

טבלת התאמת כפתורים למותגי טלוויזיות

התקנת / החלפת סוללות:
הכנס 2 סוללות AAA חדשות בתא סוללות

בהתאם לסימון + ו- - יש להשתמש ב-2
סוללות זהות מאותו סוג, דגם

וסדרת יצור. אין לשים
סוללה אחת חדשה ואחת

ישנה, או 2 סוללות שונות. אם
הנך מפסיק להשתמש בשלט יש להוציא את

הסוללות. במקרה של דליפת סוללות יש
להוציא את הסוללות ולנקות את תא

הסוללות היטב. לאחר הכנסת הסוללות
בפעם הראשונה נסה לתפעל את הטלוויזיה

עם השלט ובדוק את כל הפונקציות. ייתכן
והשלט יעבוד ישירות ללא צורך בקידוד.

קידוד השלט לטלוויזיה
בחר באחת מארבע שיטות קידוד הבאות

א. הזנת קוד מרשימת הקודים
1. הדלק את הטלוויזיה וכוון את השלט

   לכיוון המסך.
  מצא את הקוד בן 3 ספרות

   מהרשימה המצורפת לפי תמונה
  ו/או מספר דגם של השלט המקורי.

2. לחץ על כפתור SET והחזק. בו זמנית לחץ
   על כפתור POWER. נורית האדומה על

   הכפתור תדלק והשלט יכנס למצב קידוד.
3. הזן את הקוד בן 3 ספרות. בהזנת כל

   ספרה הנורית תהבהב פעם אחת. לאחר
   הזנת כל שלושת הספרות הנורית תכבה,

   סימן שהקידוד בוצע.
4. כדי לוודא שכל הפונקיציות עובדות כנדרש,
   בדוק את הכפתורים השונים על השלט כמו

    VOLUME ו- MUTE. אם הקידוד לא
   הצליח, נסה קוד אחר או שיטת קידוד אחרת.

ב. סריקה ידנית של הקוד
1. הדלק את הטלוויזיה וכוון
   את השלט לכיוון המסך.

2. לחץ על כפתור SET והחזק. בו זמנית
   לחץ על כפתור POWER.  נורית

   האדומה על כפתור SET תדלק. השלט
   יכנס למצב קידוד. 

  

3. לחץ על כפתור + VOLUME פעם אחת,
   הנורית האדומה תהבהב פעם אחת. המשך

   ללחוץ על כפתור + VOLUME בלחיצות
   קצרות עד שתראה את הסימן של

   VOLUME על מסך הטלוויזיה. יש להיעזר
   בסבלנות כי יש הרבה קודים.

4. כדי לוודא שכל הפונקיציות עובדות
   כנדרש בדוק את הכפתורים השונים על

   השלט (חוץ מ- SET , ו- POWER) אם
.SET הכל עובד כשורה, לסיום לחץ על   

   במידה והקידוד לא הצליח, תמשיך ללחוץ
   על  + VOLUME עד שתמצא קוד

   מתאים, או נסה שיטת קידוד אחרת. 

ג. סריקה אוטומטית של הקוד
1. הדלק את הטלוויזיה וכוון את השלט

   לכיוון המסך.

SET 2. לחץ על הכפתור
   והחזק במשך כ-6 שניות עד שנורית

   האדומה תדלק ותהבהב. השלט יכנס
   למצב סריקה אוטומטית.

SET תמשיךללחוץ על הכפתור   
   (לא לשחרר את הכפתור). כאשר הסימן 

   VOLUME  יופיע על מסך הטלוויזיה,
   שחרר את הכפתור SET מידית. הקידוד

   בוצע.
3. כדי לוודא שכל הפונקיציות עובדות
   כנדרש בדוק את הכפתורים השונים

.(POWER -ו ,SET -חוץ מ) על השלט   
   אם הקידוד לא הצליח, חזור על השלבים
   2 עד 3 עד שתמצא קוד מתאים, או נסה

   שיטת קידוד אחרת.
ד. סריקת קוד לפי מותג

1. הדלק את הטלוויזיה וכוון את השלט
   לכיוון המסך.

   תמצא על השלט את
   הכפתור הייעודי למותג

   של הטלוויזיה שלך (למטה מצורפת
   טבלת התאמת כפתורים למותגי
   טלוויזיות). למשל, כפתור המותג

   לטלוויזית SAMSUNG הוא מספר 9. 

2. לחץ על כפתור המותג של הטלוויזיה
   שלך והחזק במשך כ-3 שניות עד

   שנורית SET תתחיל להבהב. תמשיך
   ללחוץ על הכפתור (לא לשחרר). כאשר

   הסימן של VOLUME יופיע על מסך
   הטלוויזיה, שחרר את הכפתור מידית.

   הקידוד בוצע.    
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שחזור הגדרות היצרן
לחץ על כפתור SET והחזק ואז בו זמנית

לחץ על כפתור 0. הנורית האדומה על
כפתור SET תהבהב פעמיים. שחרר את

הכפתורים. השחזור להגדרות היצרן בוצע.
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