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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Rysunek pilota z opisem grup przycisków 
 

 

 

           

1. Przycisk SHIFT.  
 

2. Dioda sygnalizacyjna umie-
szczona pod przyciskiem 
POWER.   

 

3. Dioda nadawcza (wewn�trz 
pilota). 

 

4. Przyciski wyboru 
obsługiwanego urz�dzenia  

      (TV, DVD, SAT, AUX). 
 

5. Przyciski u�ywane  
w procedurach programowa-
nia (DVD, SAT). 

 

6. Przycisk REC u�ywany do na-
grywania VCR, DVD, AUDIO, 
DVR. 

 
 

Niniejsza instrukcja dotyczy 
wył�cznie pilotów z numerem 
seryjnym „KAxxxxxx”.* 

*Numer seryjny pilota znajduje 
si� na dnie zasobnika baterii. 
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Pilot uniwersalny : 
 

• mo�e obsługiwa� równocze�nie do 8 ró�nych urz�dze� audio-video,  
np. TV, VCR, DVD, SAT, DVB, AUDIO, 

• w pami�ci zawiera kody do ponad 100 tysi�cy oryginalnych pilotów i urz�dze�, 

• po wyj�ciu baterii „pami�ta” wprowadzone kody. 

Wskazówki 
 

Przed u�yciem pilota zapoznaj si� z instrukcj� obsługi 

Do pilota załó� dwie nowe baterie alkaliczne typu LR03 (AAA) 1,5V zgodnie  
z opisem znajduj�cym si� na dnie pojemnika baterii. 

Nowo zakupiony pilot wymaga wprowadzenia odpowiednich kodów dla 
posiadanych urz�dze�. Sposoby wprowadzania kodów opisane s�  
w rozdziale „Obsługa pilota” na str. 4. Spis kodów znajduje si� na stronie 
14 instrukcji. 

U�ycie przycisku Shift 

Aby wywoła� funkcje przycisków oznaczone na pilocie kolorem zielonym, 
nale�y u�y� przycisku . Mo�liwe to jest na dwa sposoby: 

1. nacisn�� przycisk  i trzymaj�c go nacisn�� wybrany przycisk  

( w tym przypadku klawiatura jest w trybie SHIFT tak długo, jak długo 
jest trzymany przycisk  ), 

2. nacisn�� i pu�ci� przycisk  a nast�pnie nacisn�� wybrany przycisk 

( w tym przypadku klawiatura jest w trybie SHIFT do naci�ni�cia nas-
t�pnego przycisku ale nie dłu�ej ni� 5 sekund ). 

Tryb SHIFT jest sygnalizowany miganiem pod�wietlenia przycisku  na 

zielono. 

∗∗∗∗)  Je�li aktualne urz�dzenie było wybrane z  ( np. +  ), Tryb SHIFT  

jest sygnalizowany jednoczesnym miganiem pod�wietle� obu tych przycisków  

( tu   ). 

Sygnalizacja aktualnego urz�dzenia 

Wybrane urz�dzenie jest sygnalizowane pod�wietleniem przycisku wyboru 
urz�dzenia podczas u�ywania pilota. Pod�wietlenie wył�cza si� automa-
tycznie po 5 sekundach. 

Je�li aktualne urz�dzenie było wybrane z , zostaje pod�wietlony 

przycisk tego urz�dzenia i przycisk  (np.   
).  

 

� 

� 

� 
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2. OBSŁUGA PILOTA 
Wyszukaj w Spisie kodów (od str. 14) mark� oraz typ pilota oryginalnego i odczytaj 
odpowiadaj�cy mu 4-cyfrowy kod (np. dla telewizora marki Sony, typ pilota oryginalnego - 
RM 610, kod znaleziony w Spisie kodów – 1073). Je�eli w Spisie kodów nie znalazłe� 
szukanego typu pilota, spróbuj funkcji „wyszukiwania kodu” (pkt. 2.3 str. 6). 

Dioda �wiec�ca u�yta do sygnalizacji w procedurach obsługi pilota jest 
umieszczona pod przyciskiem POWER (patrz rysunek pilota str. 2). 

 

2.1 Wprowadzanie kodu 

���� 
Naci�nij jednocze�nie przy- 

ciski   i trzymaj 

a� dioda mignie 3 razy.  

 

���� 
Wybierz przycisk wyboru 
urz�dzenia, na którym chcesz 
wpisa� kod np. ; dioda 

mignie ( wi�cej >> A) ). 

         

  ���� 
Wprowad� pierwsz� cyfr� 

kodu; dioda mignie. 

���� 
Wprowad� drug� cyfr� kodu;  
dioda mignie. 

  
���� 

Wprowad� trzeci� cyfr� ko-
du; dioda mignie. 

����  
Wprowad� czwart� cyfr� ko-
du; dioda mignie; przyj�cie 
całego 4-cyfrowego kodu 
sygnalizowane jest 3-krotnym 
migni�ciem diody. 

Kody mo�esz wpisywa� na przyciskach , , ,  oraz w poł�czeniu 

z  na przyciskach , , , . Wpisuj�c kod np. na przycisku 

 +  nale�y nacisn�� przycisk   i trzymaj�c go wcisn�� . 

 

Je�eli po jednoczesnym naci�ni�ciu przycisków  dioda miga szybko 

a� do ich puszczenia, oznacza to, �e baterie pilota s� zu�yte i nie mo�na 
przeprowadzi� procedury programowania. 

W takim przypadku wymie� baterie na nowe. 

 

A) 

� 

� 
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Maksymalny czas przerwy pomi�dzy kolejnymi naci�ni�ciami przycisków  
w procedurze wprowadzania kodu wynosi 30 sekund. Przekroczenie tego 
czasu lub bł�dne wprowadzenie kodu (np. wprowadzenie nieistniej�cego 
numeru, niewła�ciwa kolejno�� czynno�ci) sygnalizowane jest szybkim mi-
ganiem diody przez 10 sekund. 

W takim przypadku rozpocznij wprowadzanie kodu od pocz�tku. 

Zanotuj wprowadzone kody na ostatniej stronie instrukcji. 
 
Wprowadzenie nowego numeru kodu na wybranym przycisku wyboru 
urz�dzenia powoduje zast�pienie kodu poprzednio wprowadzonego. 

 

2.2 Przeł�czanie pomi�dzy urz�dzeniami 

Do pilota mo�esz wprowadzi� kody do 8 ró�nych urz�dze�. W danej chwili pilot obsługuje 
to urz�dzenie (np. telewizor), które zostało wybrane przyciskiem wyboru urz�dzenia 
(patrz rysunek poni�ej).  

Aktualnie wybrane urz�dzenie jest sygnalizowane pod�wietleniem przycisku 

tego urz�dzenia. Urz�dzenie dost�pne z SHIFT ( + , + , 

+ , +  ) sygnalizowane jest ci�głym pod�wietleniem 
przycisku SHIFT i przycisku wła�ciwego urz�dzenia. Sygnalizacja urz�dzenia 
jest wył�czana automatycznie po 5 sekundach od ostatniego naci�ni�cia  
przycisku.  

 

 

� 

� 

� 

� 
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2.3 Wyszukiwanie kodu 

2.3.1 Wyszukiwanie na podstawie danych ze Spisu kodów 
 

Je�eli nie znasz typu pilota oryginalnego wykonaj nast�puj�ce czynno�ci: 
 

1. Poszukaj w Spisie kodów mark� urz�dzenia. Na pocz�tku listy dla danej marki 
umieszczone s� zbiorcze zestawienia kodów dla ró�nych rodzajów urz�dze�, np. dla 
TV, VCR, SAT. 

2. Wprowadzaj kolejno kody odpowiadaj�ce Twojemu urz�dzeniu (rozdział 2.1 str. 4). 

3. Po wprowadzeniu kolejnego kodu sprawd� czy pilot poprawnie steruje urz�-
dzeniem. 

4. W przypadku, gdy powy�szy sposób nie przyniesie zadowalaj�cego efektu, zastosuj 
procedur� przeszukiwania bazy kodów pilota. 

2.3.2 Przeszukiwanie bazy kodów pilota 
 

Procedura przeszukiwania bazy kodów pilota pozwala na szukanie wła�ciwego kodu dla 
posiadanego urz�dzenia w�ród wszystkich kodów w bazie pilota. Pilot, podczas 
przeszukiwania bazy, wysyła kolejno dla ka�dego kodu rozkaz wył�czenia urz�dzenia. 
 

���� 
Uruchom urz�dzenie 
którym chcesz sterowa�. 

 

���� 

Naci�nij jednocze�nie przy-

ciski  i trzymaj a� 

dioda mignie 3 razy.
 

         

  ���� 
Naci�nij przycisk wyboru 
urz�dzenia np. ; 

dioda mignie. 

���� 
Naci�nij ;  

dioda mignie 3 razy. 

   
Dla danego typu urz�-
dzenia wprowad� 4–cy-
frowy kod pocz�tkowy, od 
którego zaczniesz prze-
szukiwanie: 
 

���� 

  

Dla TV 
Dla VCR/DVD 
Dla SAT 
Dla AUDIO 
Dla innych urz�dze� 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

����  
Przyciskaj impulsowo , 

dopóki urz�dzenie nie wył�czy 
si�, po ka�dym naci�ni�ciu 
dioda mignie  
( wi�cej >> B), C) ). 
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���� 
W przypadku, gdy urz�-
dzenie zostanie wył�-
czone, wł�cz je ponow-
nie wł�cznikiem w ci�gu 
30 sek. 

				 

Sprawd� poprawno�� działania podstawowych 
funkcji pilota (np. regulacj� gło�no�ci, przyciski 
numeryczne). 
Nie mo�esz w tym momencie sprawdza� 
działania przycisków bior�cych udział  
w przeszukiwaniu: , , ,         

  



 
Gdy pilot realizuje tylko cz��� potrze-
bnych funkcji, mo�esz kontynuowa� 
przeszukiwanie bazy naciskaj�c . 
Mo�esz przej�� do poprzednich kodów 
naciskaj�c . Mo�esz równie� 
odczyta� numer aktualnie ustawionego 
kodu  aby go zanotowa� ( wi�cej >> D) ). 
 

���� 
Gdy pilot poprawnie steruje urz�dzeniem naci�nij 

; dioda mignie 3 razy, a znaleziony kod 

zostanie zapami�tany. 

 

Brak �wiecenia diody przy naciskaniu  oznacza wyczerpanie kodów danej 
grupy urz�dze�. 
 

Przeszukiwanie mo�na zako�czy� przez zatwierdzenie  lub przerwa� 
odczekuj�c 30 sekund (przerwanie zostanie zasygnalizowane miganiem diody). 
 

Odczyt numeru kodu podczas przeszukiwania: naci�nij przycisk , 
a nast�pnie zliczaj migni�cia diody (dla cyfry 0 dioda �wieci wyra�nie dłu�ej) 

 
przycisk  ilo�� migni�� - cyfra tysi�cy 

przycisk  ilo�� migni�� - cyfra setek 

przycisk  ilo�� migni�� - cyfra dziesi�tek 

przycisk  ilo�� migni�� - cyfra jedno�ci 

 
Cyfry kodu mo�esz odczytywa� dowoln� ilo�� razy naciskaj�c

 , , , 
. Wci�ni�cie innego przycisku spowoduje powrót do procedury przeszukiwania. 

 

 
Przyciski u�ywane przy przeszukiwaniu: 

 

 -   przeszukuje baz� kodów „w gór�”, 

 -   przeszukuje baz� kodów „w dół”, 

 -   przycisk do zatwierdzania znalezionego kodu, 

 -   przycisk do rozpocz�cia odczytu aktualnego kodu. 
 
Zanotuj numery odczytanych kodów, aby wybra� z nich kod, który realizował 
poprawnie najwi�ksz� ilo�� funkcji. 

 
 
 

B) 

C) 

D) 

� 

� 
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Szybkie przeszukiwanie 

Aby przyspieszy� przeszukiwanie bazy kodów zamiast impulsowego przyciskania  

(punkt ����) przytrzymaj wci�ni�ty przycisk  a� do momentu wył�czenia si� 
urz�dzenia. Metoda ta jest zalecana dla do�wiadczonych u�ytkowników, gdy� w tym 
przypadku istnieje mo�liwo�� „przeskoczenia” wła�ciwego kodu. Do „przeskoczonego” 
kodu mo�esz wróci� naciskaj�c . 

Kontynuacja wyszukiwania od dowolnie wybranego kodu 

Aby nie powtarza� wyszukiwania dla wcze�niej sprawdzonych kodów, mo�esz 
kontynuowa� wyszukiwanie od dowolnego numeru kodu. W tym celu uruchom procedur� 

przeszukiwania bazy kodów pilota, a w punkcie ���� wprowad� wybrany przez Ciebie kod 
pocz�tkowy. 

 

W znalezieniu wła�ciwego kodu mo�e Ci równie� pomóc wyszukiwarka 
internetowa dost�pna pod adresem www.elmak.pl w zakładce „wyszukiwarka”. 

 

2.4 Odczyt aktualnie wprowadzonego kodu dla urz�dzenia 
 

���� 
Naci�nij jednocze�nie 

przyciski 
 
i trzy-

maj a� dioda mignie 3 razy. 

 

���� 
Wybierz przycisk wyboru 
urz�dzenia (np. ), któ-

rego kod chcesz odczyta�; 
dioda mignie.

 

         

  ���� 
Naci�nij przycisk . 
Policz liczb� migni��, od-
powiada ona cyfrze tysi�-
cy. 

 

���� 
Naci�nij przycisk . Policz 
liczb� migni��, odpowiada ona 
cyfrze setek. 

  ���� 
Naci�nij przycisk . 
Policz liczb� migni��, od-
powiada ona cyfrze dzie-
si�tek. 

 

���� 
Naci�nij przycisk . 
Policz liczb� migni��, od-
powiada ona cyfrze 
jedno�ci. 

  

� 
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���� 
Aby wyj�� z procedury 
naci�nij dowolny przycisk 

oprócz , , , 

. Dioda miga przez 

około 3 sek. 

 

  
 

 

Dla cyfry 0 dioda �wieci wyra�nie dłu�ej. 
 
Podczas procedury mo�esz wielokrotnie odczytywa� liczb� migni�� naciskaj�c 

ponownie przyciski , , , . 
 
 

2.5 Kasowanie kodu dla pojedynczego urz�dzenia 
 

Je�eli nie chcesz ju� u�ywa� zaprogramowanego wcze�niej urz�dzenia (np. pod przycis-
kiem  ), mo�esz skasowa� kod dla tego urz�dzenia. Przycisk wyboru urz�dzenia dla 
którego skasowałe� kod (tutaj ) stanie si� nieaktywny. 

 

���� 
Naci�nij 
przyciski 

 
i trzymaj a� 
dioda mignie  
3 razy. 

���� 
Naci�nij    
przycisk 
urz�dzenia 
(np. ), 
którego  kod 
chcesz ska-
sowa�; dio-
da mignie.

 

����        
Wci�nij po-
nownie ten 
sam przycisk  
i trzymaj oko-
ło 5 sek.,  
skasowanie 
kodu zosta-

nie potwierdzone 3-krotnym 
migni�ciem diody po pusz-
czeniu przycisku. 

2.6 Kasowanie kodów dla wszystkich urz�dze� 
 

Je�eli chciałby� szybko skasowa� wszystkie wprowadzone kody pilota, wykonaj poni�sz� 
procedur�. Po jej wykonaniu wszystkie zaprogramowane wcze�niej kody zostan� 
skasowane a przyciski wyboru urz�dze� (oprócz  ) stan� si� nieaktywne. 
 

���� 
Naci�nij przyciski 

 i trzymaj a� 

dioda mignie 3 razy. 

 

���� 
Naci�nij i trzymaj  przycisk 

 około 5 sekund, 
skasowanie wszystkich 
kodów zostanie potwier-
dzone 4-krotnym migni�-
ciem diody po puszczeniu 
przycisku. 

� 

� 
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3. ZANIM ZGŁOSISZ SI� DO SERWISU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objawy Czynno�ci sprawdzaj�ce 

brak reakcji diody �wiec�cej na 
naciskanie jakichkolwiek przy-
cisków 

 

− sprawd�, czy prawidłowo zało�yłe� 
baterie, 

− wyjmij baterie i ponownie je włó� po 
upływie 10 sekund 

− wymie� baterie na nowe 
po jednoczesnym naci�ni�ciu  

przycisków 
 

dioda 

miga a� do ich puszczenia  

− wymie� baterie na nowe, 

urz�dzenie nie reaguje na 
pilota, pomimo sygnalizacji 
diody �wiec�cej w pilocie 

 

− sprawd�, czy wybrałe� odpowiedni 
przycisk wyboru urz�dzenia, 

− sprawd�, czy wprowadziłe� kod dla 
urz�dzenia, które chcesz obsługiwa� 
(rozdział 2.4 str. 8), 

− sprawd�, czy urz�dzenia reaguj� na pilota 
oryginalnego, 

 

pilot  nie 
realizuje wszystkich funkcji 
pilota oryginalnego 

− sprawd� w Spisie kodów układ 
odwzorowa� funkcji pilota oryginalnego na 
pilocie , 

− przeprowad� procedur� przeszukiwania 
bazy kodów pilota w celu znalezienia kodu 
pozwalaj�cego na realizacj� wszystkich 
funkcji (rozdział 2.3.2 str. 6), 

pilot wył�czył urz�dzenie w cza-
sie przeszukiwania, ale przycisk 
„POWER” oraz inne nie działaj� 

− nast�piło przeskoczenie numeru 
wła�ciwego kodu, wł�cz ponownie 
urz�dzenie a do „przeskoczonego” kodu 
wró� naciskaj�c , 

„zagubiłe� si�” w procedurach 
programowania 

− skasuj kody dla wszystkich urz�dze�  
(rozdział 2.6 str. 9), 

podczas odczytu kodu dla da-
nego urz�dzenia nie zd��yłe� 
policzy� migni�� diody 

− w procedurze odczytu wprowadzonego 
kodu mo�esz wielokrotnie odczytywa� 
liczb� migni�� naciskaj�c ponownie  
 

przyciski , , ,  (rozdział 
2.4 str. 8), 

dioda �wiec�ca ci�gle miga − wyjmij baterie z pilota i dostarcz go do 
naprawy do serwisu firmy ELMAK. 
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4. DANE TECHNICZNE 
 

1. Znamionowe napi�cie pracy  3,0V (2 baterie alkaliczne AAA/LR03 1,5V) 

2. Pobór pr�du w stanie nadawania   typ. 25mA *) 

3. Zasi�g działania pilota  5m dla TV Nokia przy kodzie 1110 
15m dla TV Philips przy kodzie 1041 

4. Typowy czas działania pilota  
przy zało�onych nowych bateriach  
i przy �rednim czasie nadawania  
100sek./dob�    18 miesi�cy *) 

5. Zakres temp. pracy   od 0 do 35 ° C 

6. Wymiary zewn�trzne w mm   211x54x25 

7. Masa pilota (bez baterii)   106g 

8. Ilo�� urz�dze� mo�liwych 

do zaprogramowania jednocze�nie  8 
 
*) mierzone przy naciskaniu klawisza „1” przy wprowadzonym kodzie 1041  

(RC –5 Philips) 
 

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

Wszelkie prawa autorskie i producenta zastrze�one. 
ELMAK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian 

oraz ulepsze� 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 



 

12 

 

5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

 

WPROWADZENIE KODU  

np. dla telewizora marki Sony, typ pilota oryginalnego - RM 610,  
kod znaleziony w Spisie kodów - 1073: 

 

    
 

 
PRZESZUKIWANIE BAZY KODÓW PILOTA 
np. dla DVD: 
 

    
 

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

    
 

 
KASOWANIE KODU SAT 
 

   
 
 

KASOWANIE KODÓW DLA WSZYSTKICH URZ�DZE� 
 

    
 
 
 
 

Str. 4 

Str. 6 

Str. 8 

Str. 9 

Str. 9 
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...... 
  

 

         1x       1x 

Opis oznacze� 

 

 

- odczytanie kodu ze Spisu kodów (np. kod 1073) 

  

 

- jednoczesne naci�ni�cie i przytrzymanie przycisków  

   i  przez co najmniej 4 sekundy 

  

, ,  

- naci�ni�cie przycisków wyboru rodzaju 
  obsługiwanego sprz�tu 

  
,  ,....,  - naci�ni�cie przycisków numerycznych 

 
 

 

- r�czne wł�czenie DVD
 

 

 
 

 

- wył�czenie si� DVD 

 
 

 - naci�ni�cie i przytrzymanie przycisku  

  z równoczesnym naci�ni�ciem przycisku 
 

 

  

 

- szybkie miganie diody �wiec�cej 

 

  

 3x 

- trzykrotne migni�cie diody �wiec�cej 

 

 

 

- dioda �wieci dłu�ej (około 1 sekundy) 

 

 

- naci�ni�cie i przytrzymanie przycisku  

  przez co najmniej 5 sekund 

 

- kolejne naci�ni�cia przycisku  

(ka�de zako�czone migni�ciem diody) 

 


