
 
ИНСТРУКЦИИ    ЗА    ПОЛЗВАНЕ   URC22    No. 015703 

Универсално устройство за дистанционно управление на електронни уреди, предлагани на 
европейския пазар: телевизори, уреди за кабелна и спътникова телевизия, видеокасетофони, HiFi-

уредби, плейъри за аудио- и видеодискове, DVD 
 

 Заменя повреденото или загубено устройство за дистанционно управление на телевизори, видеокасетофони, HiFi-уредби и други 
битови електронни уреди от повечето популярни марки (не гарантираме 100% съвместимост). 
 Лесна настройка за дистанционно управление на телевизори  
 Бързо автоматично търсене на кода, ако не го знаете  
 Заменя до 4 устройства за дистанционно управление едновременно – край на бъркотията 
Внимание ! Производителят си запазва правото да внася технически изменения. 
 
БУТОНИ 
Дистанционното има 4 бутона, чрез които се задава вида на уреда, който да управлява: 
 TV1 – за телевизори 
 VCR  – за видеокасетофони 
 CBL/SAT,  – за тунери за спътникова (или кабелна) телевизия 
 AUX – за HiFi-уредби, плейъри за аудио и видеодискове, DVD-плейъри, усилватели 
и др. 
       
ВЪВЕЖДАНЕ НА КОДА СЪГЛАСНО МАРКАТА И МОДЕЛА УРЕДА 
Намерете в таблицата, приложена към оригиналното ръководство марката, модела и съответния цифров код (може да са няколко), 
отговарящ на Вашия уред.  
1. Натиснете бутон SET и задръжте, натиснете и бутона за вида уред, който ще използвате TV / AUX / VCR / CBL/SAT.   
2. Когато светодиодът на дистанционното светне, отпуснете натиснатите бутони. 
3. Въведете намерения цифров код (трицифрен) на Вашия уред. 
4. Ако сте въвели съществуващ код, светодиодът ще изгасне автоматично. Ако сте въвели несъществуващ код, светодиодът ще примига 

2 пъти и устройството ще остане в режим на настройка. Въведете отново кода или друг код от таблицата. За прекъсване натиснете 
отново бутона за вида на уреда. 

Внимание ! Дистанционното ще напусне автоматично режима на въвеждане на код, ако не натиснете бутон в продължение на 10 
секунди.) 
 
РЕЖИМ НА БЪРЗО ТЪРСЕНЕ 
Ако след въвеждане на кода в дистанционното, съответния уред не работи нормално или не сте открили неговия цифров код в таблицата, 
може да използвате функцията за бързо търсене: 
1. Включете уреда, който искате да управлявате дистанционно ( ако е видеокасетофон, поставете касета в него ). 
2. Натиснете бутон SET и задръжте, натиснете и бутона за вида уред, който ще използвате TV / AUX / VCR / CBL/SAT. 
3. Когато светодиодът на устройството светне, отпуснете натиснатите бутони. 
4. Натиснете за кратко бутон SET и го отпуснете: сега дистанционното е в режим на бързо търсене QUICK SEARCH и светодиодът му 

ще мига през цялото време.  
5. Натиснете за кратко бутон POWER на дистанционното и то ще изпрати код към устройството, което искате да изключите (Ако става 

въпрос за видеокасетофон, плейър за дискове или HiFi-уредба можете да натиснете бутон PLAY за стартиране на възпроизвеждането). 
Ако уредът не изключи (видеокасетофона не стартира) натиснете бутон POWER отново и дистанционното ще изпрати нов (следващ в 
списъка на запаметените кодове) цифров код. 

6. Може да напуснете по всяко време режима на бързо търсене, като натиснете отново бутона за вида уреди. 
7. При сработване на кода (изкл. на устройството / старт на видеокасетофона), проверете действието и на останалите бутони на 

дистанционното (CH+/- за смяна на канала, VOL+/- за усилване/отслабване на звука). Ако те не работят, върнете се към режим на 
търсене  и продължете да натискате бутон POWER. 

8. За смяна на посоката на търсене (напред <-> назад) натиснете отново бутон SET. 
Внимание ! Ако известно време не натиснете бутон, дистанционното автоматично ще излезе от режима на бързо търсене. 
 
УСТАНОВЯВАНЕ НА ЦИФРОВИЯ КОД 
Кодът на всеки уред се състои от 3 цифри, които могат да бъдат установени по следния начин: 
1. Натиснете бутон SET и задръжте, натиснете бутон  1. Отпуснете бутона SET. 
2. Светодиодът присветва толкова пъти, колкото е стойността на съответната цифра от кода (ако е нула, светодиодът не присветва нито 

веднъж). 
3. Повторете описаната процедура, като за цифра 2 натиснете бутон 2 и за цифра 3 натиснте бутон 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 
Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. 

Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 
София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 
София, бул. “Прага" 22                                                            факс:  852-70-03       

            Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 
            Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
            Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
            Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 11      тел.:  62-45-52 
            Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 
 


