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1. INFORMACJE OGÓLNE
Rysunek pilota z opisem grup przycisków

3
2

1. Przycisk SHIFT.
2. Dioda

sygnalizacyjna umieszczona
pod
przyciskiem
POWER.
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3. Dioda

nadawcza

(wewnątrz

pilota).

4. Przyciski wyboru

6
1

obsługiwanego urządzenia
(TV, DVD, SAT, AUX).

5. Przyciski uĪywane
w procedurach
nia (DVD, SAT).

programowa-

6. Przycisk REC uĪywany do nagrywania VCR, DVD, AUDIO,
DVR.

Niniejsza instrukcja dotyczy
wyłącznie pilotów z numerem
seryjnym „KAxxxxxx”.*
*Numer seryjny pilota znajduje
siĊ na dnie zasobnika baterii.
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Pilot uniwersalny

:

•

moĪe obsługiwaü równoczeĞnie do 8 róĪnych urządzeĔ audio-video,
np. TV, VCR, DVD, SAT, DVB, AUDIO,

•

w pamiĊci zawiera kody do ponad 100 tysiĊcy oryginalnych pilotów i urządzeĔ,

•

po wyjĊciu baterii „pamiĊta” wprowadzone kody.

Wskazówki
Przed uĪyciem pilota zapoznaj siĊ z instrukcją obsługi

)
)

Do pilota załóĪ dwie nowe baterie alkaliczne typu LR03 (AAA) 1,5V zgodnie
z opisem znajdującym siĊ na dnie pojemnika baterii.

)

UĪycie przycisku Shift

Nowo zakupiony pilot wymaga wprowadzenia odpowiednich kodów dla
posiadanych urządzeĔ. Sposoby wprowadzania kodów opisane są
w rozdziale „Obsługa pilota” na str. 4. Spis kodów znajduje siĊ na stronie
14 instrukcji.

Aby wywołaü funkcje przycisków oznaczone na pilocie kolorem zielonym,
. MoĪliwe to jest na dwa sposoby:
naleĪy uĪyü przycisku
1. nacisnąü przycisk
i trzymając go nacisnąü wybrany przycisk
( w tym przypadku klawiatura jest w trybie SHIFT tak długo, jak długo
jest trzymany przycisk
),
2. nacisnąü i puĞciü przycisk
a nastĊpnie nacisnąü wybrany przycisk
( w tym przypadku klawiatura jest w trybie SHIFT do naciĞniĊcia nastĊpnego przycisku ale nie dłuĪej niĪ 5 sekund ).
Tryb SHIFT jest sygnalizowany miganiem podĞwietlenia przycisku
zielono.

na

∗) JeĞli aktualne urządzenie było wybrane z

( np.
), Tryb SHIFT
+
jest sygnalizowany jednoczesnym miganiem podĞwietleĔ obu tych przycisków
( tu
).

)

Sygnalizacja aktualnego urządzenia
Wybrane urządzenie jest sygnalizowane podĞwietleniem przycisku wyboru
urządzenia podczas uĪywania pilota. PodĞwietlenie wyłącza siĊ automatycznie po 5 sekundach.
, zostaje podĞwietlony
JeĞli aktualne urządzenie było wybrane z
przycisk tego urządzenia i przycisk
).
(np.
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2. OBSŁUGA PILOTA
Wyszukaj w Spisie kodów (od str. 14) markĊ oraz typ pilota oryginalnego i odczytaj
odpowiadający mu 4-cyfrowy kod (np. dla telewizora marki Sony, typ pilota oryginalnego RM 610, kod znaleziony w Spisie kodów – 1073). JeĪeli w Spisie kodów nie znalazłeĞ
szukanego typu pilota, spróbuj funkcji „wyszukiwania kodu” (pkt. 2.3 str. 6).

)
2.1

Dioda Ğwiecąca uĪyta do sygnalizacji w procedurach obsługi pilota jest
umieszczona pod przyciskiem POWER (patrz rysunek pilota str. 2).

Wprowadzanie kodu

d

c

Wybierz przycisk wyboru
urządzenia, na którym chcesz
wpisaü kod np.
; dioda
mignie ( wiĊcej >> A) ).

NaciĞnij jednoczeĞnie przyi trzymaj
ciski
aĪ dioda mignie 3 razy.

e

g

A)

WprowadĨ drugą cyfrĊ kodu;
dioda mignie.

h

WprowadĨ trzecią cyfrĊ kodu; dioda mignie.

WprowadĨ czwartą cyfrĊ kodu; dioda mignie; przyjĊcie
całego 4-cyfrowego kodu
sygnalizowane jest 3-krotnym
migniĊciem diody.

Kody moĪesz wpisywaü na przyciskach
z

na przyciskach
+

)

f

WprowadĨ pierwszą cyfrĊ
kodu; dioda mignie.

,

,

naleĪy nacisnąü przycisk

,

,

,

oraz w połączeniu

i trzymając go wcisnąü

.

dioda miga szybko
JeĪeli po jednoczesnym naciĞniĊciu przycisków
aĪ do ich puszczenia, oznacza to, Īe baterie pilota są zuĪyte i nie moĪna
przeprowadziü procedury programowania.
W takim przypadku wymieĔ baterie na nowe.
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,

. Wpisując kod np. na przycisku

)

Maksymalny czas przerwy pomiĊdzy kolejnymi naciĞniĊciami przycisków
w procedurze wprowadzania kodu wynosi 30 sekund. Przekroczenie tego
czasu lub błĊdne wprowadzenie kodu (np. wprowadzenie nieistniejącego
numeru, niewłaĞciwa kolejnoĞü czynnoĞci) sygnalizowane jest szybkim miganiem diody przez 10 sekund.
W takim przypadku rozpocznij wprowadzanie kodu od początku.

)
)
2.2

Zanotuj wprowadzone kody na ostatniej stronie instrukcji.
Wprowadzenie nowego numeru kodu na wybranym przycisku wyboru
urządzenia powoduje zastąpienie kodu poprzednio wprowadzonego.

Przełączanie pomiĊdzy urządzeniami

Do pilota moĪesz wprowadziü kody do 8 róĪnych urządzeĔ. W danej chwili pilot obsługuje
to urządzenie (np. telewizor), które zostało wybrane przyciskiem wyboru urządzenia
(patrz rysunek poniĪej).

)

Aktualnie wybrane urządzenie jest sygnalizowane podĞwietleniem przycisku
+
,
+
,
tego urządzenia. Urządzenie dostĊpne z SHIFT (
) sygnalizowane jest ciągłym podĞwietleniem
+
,
+
przycisku SHIFT i przycisku właĞciwego urządzenia. Sygnalizacja urządzenia
jest wyłączana automatycznie po 5 sekundach od ostatniego naciĞniĊcia
przycisku.
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2.3

Wyszukiwanie kodu

2.3.1

Wyszukiwanie na podstawie danych ze Spisu kodów

JeĪeli nie znasz typu pilota oryginalnego wykonaj nastĊpujące czynnoĞci:
1.

Poszukaj w Spisie kodów markĊ urządzenia. Na początku listy dla danej marki
umieszczone są zbiorcze zestawienia kodów dla róĪnych rodzajów urządzeĔ, np. dla
TV, VCR, SAT.

2.

Wprowadzaj kolejno kody odpowiadające Twojemu urządzeniu (rozdział 2.1 str. 4).

3.

Po wprowadzeniu kolejnego kodu sprawdĨ czy pilot poprawnie steruje urządzeniem.

4.

W przypadku, gdy powyĪszy sposób nie przyniesie zadowalającego efektu, zastosuj
procedurĊ przeszukiwania bazy kodów pilota.

2.3.2

Przeszukiwanie bazy kodów pilota

Procedura przeszukiwania bazy kodów pilota pozwala na szukanie właĞciwego kodu dla
posiadanego urządzenia wĞród wszystkich kodów w bazie pilota. Pilot, podczas
przeszukiwania bazy, wysyła kolejno dla kaĪdego kodu rozkaz wyłączenia urządzenia.

c

Uruchom urządzenie
którym chcesz sterowaü.

d
NaciĞnij jednoczeĞnie przyi trzymaj aĪ
ciski
dioda mignie 3 razy.

e

g

NaciĞnij przycisk wyboru
;
urządzenia np.
dioda mignie.

Dla danego typu urządzenia wprowadĨ 4–cyfrowy kod początkowy, od
którego zaczniesz przeszukiwanie:
Dla TV
Dla VCR/DVD
Dla SAT
Dla AUDIO
Dla innych urządzeĔ
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1000
2000
3000
4000
5000

f

h

NaciĞnij
;
dioda mignie 3 razy.

,
Przyciskaj impulsowo
dopóki urządzenie nie wyłączy
siĊ, po kaĪdym naciĞniĊciu
dioda mignie
( wiĊcej >> B), C) ).

i

W przypadku, gdy urządzenie zostanie wyłączone, włącz je ponownie włącznikiem w ciągu
30 sek.

k

Gdy pilot realizuje tylko czĊĞü potrzebnych funkcji, moĪesz kontynuowaü
przeszukiwanie bazy naciskając
.
MoĪesz przejĞü do poprzednich kodów
naciskając
.
MoĪesz
równieĪ
odczytaü numer aktualnie ustawionego
kodu aby go zanotowaü ( wiĊcej >> D) ).

j

SprawdĨ poprawnoĞü działania podstawowych
funkcji pilota (np. regulacjĊ głoĞnoĞci, przyciski
numeryczne).
Nie moĪesz w tym momencie sprawdzaü
działania
przycisków
biorących
udział
w przeszukiwaniu:
,
,
,

l

Gdy pilot poprawnie steruje urządzeniem naciĞnij
; dioda mignie 3 razy, a znaleziony kod
zostanie zapamiĊtany.

B)

Brak Ğwiecenia diody przy naciskaniu
grupy urządzeĔ.

C)

Przeszukiwanie moĪna zakoĔczyü przez zatwierdzenie
lub przerwaü
odczekując 30 sekund (przerwanie zostanie zasygnalizowane miganiem diody).

D)

Odczyt numeru kodu podczas przeszukiwania: naciĞnij przycisk
,
a nastĊpnie zliczaj migniĊcia diody (dla cyfry 0 dioda Ğwieci wyraĨnie dłuĪej)
przycisk
przycisk
przycisk
przycisk

iloĞü migniĊü
iloĞü migniĊü
iloĞü migniĊü
iloĞü migniĊü

oznacza wyczerpanie kodów danej

- cyfra tysiĊcy
- cyfra setek
- cyfra dziesiątek
- cyfra jednoĞci

Cyfry kodu moĪesz odczytywaü dowolną iloĞü razy naciskając

,
,
,
. WciĞniĊcie innego przycisku spowoduje powrót do procedury przeszukiwania.

)

Przyciski uĪywane przy przeszukiwaniu:
-

)

przeszukuje bazĊ kodów „w górĊ”,
przeszukuje bazĊ kodów „w dół”,
przycisk do zatwierdzania znalezionego kodu,
przycisk do rozpoczĊcia odczytu aktualnego kodu.

Zanotuj numery odczytanych kodów, aby wybraü z nich kod, który realizował
poprawnie najwiĊkszą iloĞü funkcji.
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Szybkie przeszukiwanie
Aby przyspieszyü przeszukiwanie bazy kodów zamiast impulsowego przyciskania
(punkt h) przytrzymaj wciĞniĊty przycisk
aĪ do momentu wyłączenia siĊ
urządzenia. Metoda ta jest zalecana dla doĞwiadczonych uĪytkowników, gdyĪ w tym
przypadku istnieje moĪliwoĞü „przeskoczenia” właĞciwego kodu. Do „przeskoczonego”
.
kodu moĪesz wróciü naciskając
Kontynuacja wyszukiwania od dowolnie wybranego kodu
Aby nie powtarzaü wyszukiwania dla wczeĞniej sprawdzonych kodów, moĪesz
kontynuowaü wyszukiwanie od dowolnego numeru kodu. W tym celu uruchom procedurĊ
przeszukiwania bazy kodów pilota, a w punkcie g wprowadĨ wybrany przez Ciebie kod
początkowy.

)
2.4

c

W znalezieniu właĞciwego kodu moĪe Ci równieĪ pomóc wyszukiwarka
internetowa dostĊpna pod adresem www.elmak.pl w zakładce „wyszukiwarka”.

Odczyt aktualnie wprowadzonego kodu dla urządzenia

NaciĞnij jednoczeĞnie
i trzyprzyciski
maj aĪ dioda mignie 3 razy.

e

d

f
.
NaciĞnij przycisk
Policz liczbĊ migniĊü, odpowiada ona cyfrze tysiĊcy.

. Policz
NaciĞnij przycisk
liczbĊ migniĊü, odpowiada ona
cyfrze setek.

h

g
.
NaciĞnij przycisk
Policz liczbĊ migniĊü, odpowiada ona cyfrze dziesiątek.
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Wybierz przycisk wyboru
), któurządzenia (np.
rego kod chcesz odczytaü;
dioda mignie.

.
NaciĞnij przycisk
Policz liczbĊ migniĊü, odpowiada
ona
cyfrze
jednoĞci.

i

Aby wyjĞü z procedury
naciĞnij dowolny przycisk
oprócz
,
,
,
. Dioda miga przez
około 3 sek.

)
)
2.5

Dla cyfry 0 dioda Ğwieci wyraĨnie dłuĪej.
Podczas procedury moĪesz wielokrotnie odczytywaü liczbĊ migniĊü naciskając
ponownie przyciski
,
,
,
.

Kasowanie kodu dla pojedynczego urządzenia

JeĪeli nie chcesz juĪ uĪywaü zaprogramowanego wczeĞniej urządzenia (np. pod przyciskiem
), moĪesz skasowaü kod dla tego urządzenia. Przycisk wyboru urządzenia dla
) stanie siĊ nieaktywny.
którego skasowałeĞ kod (tutaj

c

NaciĞnij
przyciski

d

e

NaciĞnij
WciĞnij poprzycisk
nownie ten
sam przycisk
urządzenia
i trzymaj oko),
(np.
ło 5 sek.,
którego kod
skasowanie
chcesz skakodu zostasowaü; dionie potwierdzone 3-krotnym
da mignie.
migniĊciem diody po puszczeniu przycisku.

i trzymaj aĪ
dioda mignie
3 razy.

2.6

Kasowanie kodów dla wszystkich urządzeĔ

JeĪeli chciałbyĞ szybko skasowaü wszystkie wprowadzone kody pilota, wykonaj poniĪszą
procedurĊ. Po jej wykonaniu wszystkie zaprogramowane wczeĞniej kody zostaną
skasowane a przyciski wyboru urządzeĔ (oprócz
) staną siĊ nieaktywne.

c

NaciĞnij przyciski
i trzymaj aĪ
dioda mignie 3 razy.

d

NaciĞnij i trzymaj przycisk
około 5 sekund,
skasowanie
wszystkich
kodów zostanie potwierdzone 4-krotnym migniĊciem diody po puszczeniu
przycisku.
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3. ZANIM ZGŁOSISZ SIĉ DO SERWISU
Objawy

CzynnoĞci sprawdzające

brak reakcji diody Ğwiecącej na
naciskanie jakichkolwiek przycisków

−

po jednoczesnym naciĞniĊciu
dioda
przycisków
miga aĪ do ich puszczenia

−

urządzenie nie reaguje na
pilota,
pomimo
sygnalizacji
diody Ğwiecącej w pilocie

−

−

−

−

−
pilot
realizuje
wszystkich
pilota oryginalnego

nie
funkcji

−

−

sprawdĨ, czy prawidłowo załoĪyłeĞ
baterie,
wyjmij baterie i ponownie je włóĪ po
upływie 10 sekund
wymieĔ baterie na nowe
wymieĔ baterie na nowe,

sprawdĨ,
czy
wybrałeĞ
odpowiedni
przycisk wyboru urządzenia,
sprawdĨ, czy wprowadziłeĞ kod dla
urządzenia, które chcesz obsługiwaü
(rozdział 2.4 str. 8),
sprawdĨ, czy urządzenia reagują na pilota
oryginalnego,
sprawdĨ
w
Spisie
kodów
układ
odwzorowaĔ funkcji pilota oryginalnego na
pilocie
,
przeprowadĨ procedurĊ przeszukiwania
bazy kodów pilota w celu znalezienia kodu
pozwalającego na realizacjĊ wszystkich
funkcji (rozdział 2.3.2 str. 6),

pilot wyłączył urządzenie w czasie przeszukiwania, ale przycisk
„POWER” oraz inne nie działają

−

nastąpiło
przeskoczenie
numeru
właĞciwego
kodu,
włącz
ponownie
urządzenie a do „przeskoczonego” kodu
wróü naciskając
,

„zagubiłeĞ siĊ” w procedurach
programowania

−

skasuj kody dla wszystkich urządzeĔ
(rozdział 2.6 str. 9),

podczas odczytu kodu dla danego urządzenia nie zdąĪyłeĞ
policzyü migniĊü diody

−

w procedurze odczytu wprowadzonego
kodu moĪesz wielokrotnie odczytywaü
liczbĊ migniĊü naciskając ponownie
przyciski
,
,
,
(rozdział
2.4 str. 8),

dioda Ğwiecąca ciągle miga

− wyjmij baterie z pilota i dostarcz go do
naprawy do serwisu firmy ELMAK.
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4. DANE TECHNICZNE
1. Znamionowe napiĊcie pracy

3,0V (2 baterie alkaliczne AAA/LR03 1,5V)

2. Pobór prądu w stanie nadawania

typ. 25mA *)

3. ZasiĊg działania pilota

5m dla TV Nokia przy kodzie 1110
15m dla TV Philips przy kodzie 1041

4. Typowy czas działania pilota
przy załoĪonych nowych bateriach
i przy Ğrednim czasie nadawania
100sek./dobĊ

18 miesiĊcy *)

5. Zakres temp. pracy

od 0 do 35 ° C

6. Wymiary zewnĊtrzne w mm

211x54x25

7. Masa pilota (bez baterii)

106g

8. IloĞü urządzeĔ moĪliwych
do zaprogramowania jednoczeĞnie

8

*) mierzone przy naciskaniu klawisza „1” przy wprowadzonym kodzie 1041
(RC –5 Philips)

Wszystkie dane techniczne zawarte w tej instrukcji mają charakter informacyjny i producent
zastrzega sobie prawo do zmian bez osobistego powiadomienia.

Wszelkie prawa autorskie i producenta zastrzeĪone.
ELMAK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
oraz ulepszeĔ produktu opisanego w instrukcji bez
uprzedzenia.

Producent:
ELMAK Sp. z o.o.
35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 4
tel./fax: (0 prefix 17) 854-98-14
tel.
(0 prefix 17) 850-45-90, 850-45-91
http:// www.elmak.pl
e-mail: elmak@elmak.pl

© Copyright 2007-2008 ELMAK Sp. z o.o. i Corel Corporation
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5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
WPROWADZENIE KODU
np. dla telewizora marki Sony, typ pilota oryginalnego - RM 610,
kod znaleziony w Spisie kodów - 1073:

Str. 4
PRZESZUKIWANIE BAZY KODÓW PILOTA
np. dla DVD:

Str. 6
ODCZYT WPROWADZONEGO KODU
np. VCR (kod – 2051):

Str. 8
KASOWANIE KODU SAT

Str. 9
KASOWANIE KODÓW DLA WSZYSTKICH URZĄDZEē

Str. 9
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Opis oznaczeĔ
- odczytanie kodu ze Spisu kodów (np. kod 1073)
- jednoczesne naciĞniĊcie i przytrzymanie przycisków
i
przez co najmniej 4 sekundy

,

,

- naciĞniĊcie przycisków wyboru rodzaju
obsługiwanego sprzĊtu

,

,....,

- naciĞniĊcie przycisków numerycznych
- rĊczne włączenie DVD

- wyłączenie siĊ DVD
- naciĞniĊcie i przytrzymanie przycisku
z równoczesnym naciĞniĊciem przycisku
- szybkie miganie diody Ğwiecącej
- trzykrotne migniĊcie diody Ğwiecącej

3x
- dioda Ğwieci dłuĪej (około 1 sekundy)
- naciĞniĊcie i przytrzymanie przycisku
przez co najmniej 5 sekund

......
1x

1x

- kolejne naciĞniĊcia przycisku
(kaĪde zakoĔczone migniĊciem diody)
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