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Fully 8 RC

Őrizze meg a jelen kezelési útmutatót a későbbi felhasználás céljából.

Köszönjük, hogy egy Meliconi távirányítót választott!

Az univerzális FULLY 8 RC távirányító ideális akár 8 különféle, bármilyen márkájú, a TV, a Földi Digitális Készülék (TER), a 
Műholdas Dekóder (SAT), a DVD (beleértve a Blu Ray-t), a Személyi videó felvevők (PVR), a Kábel TV (CAB) és egyéb audio-
video készülékek (AUX) vagy ADSL TV dekóderek (ADSL) távirányítóinak helyettesítéséhez. Ez a távirányító tartós memóriával 
rendelkezik, nem veszíti el a beállításokat még akkor sem, ha elem nélkül marad.

FIGYELEM: a készüléket nem szabad túl erős hőforrásoknak kitenni.

GOMBOK ÉS FUNKCIÓK HASZNÁLATA
Az alábbiakban ismertetett funkciók és gombok csak akkor állnak rendelkezésre, ha azok az eredeti távirányítón is 

megtalálhatók.

Hangerő szabályozásához +/–

TELEVIDEÓ ellenőrző gombok

BE/KI a készülék kikapcsolásához és 
néhány esetben a bekapcsolásához

Numerikus billentyűzet

Egy választás megerősítéséhez

ELNÉMÍTÁS (MUTE) megszakítja 
és visszaállítja a hangot

Egy külső, bemeneti terminál 
kiválasztásához

A következő program P+ vagy az előző 
program P- kiválasztásához

A MENÜ-n belül történő mozgáshoz

Fastext funkciók vagy az almenük színekkel 
történő kiválasztásához

Gombok az irányítandó készülék 
kiválasztásához.

DVD/PVR funkció gombok
 RECORD PAUSE STOP PLAY

DVD és PVR előre/hátra pásztázási 
funkciók

Specifi kus gobok a dekóderhez

A programlista megjelenítéséhez

Az analóg/digitális kivála-
sztás végrehajtásához

A digitális TV és rádió közötti választáshoz
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AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE
A távirányítóhoz 2 darab új, 1,5 V-os, AAA/LR03 típusú, alkáli elem szükséges.
Helyezze be az elemeket az oldalt feltüntetett ábra szerint.

Próbáljon benyomni egy numerikus gombot és ellenőrizze, hogy a piros lámpa 
állandóan világít-e a gomb elengedéséig: a lámpa villogása azt jelenti, hogy a 
behelyezett elemek nincsenek feltöltve hanem kezdenek lemerülni, ezért tehát 
azokat ki kell cserélni.

Javasoljuk, hogy ne hagyjon lemerült elemeket a távirányítóban, mert folyadékot bocsáthatnak ki és ezzel károsíthatják a távirányítót

Az Fully 8 RC egy univerzális távirányító, a memóriájában a kereskedelmi forgalomban megtalálható, nagyon sokféle 
márkájú készülékekre vonatkozó adatokat tartalmazza.
Minden eredeti készülékhez a távirányító beállításához használatos, specifi kus kód van hozzárendelve.
Ezért az Fully 8 RC használatához nélkülözhetetlen azon készülék specifi kus kódjának bevezetése, amelyet irányítani 
szeretne.
A helyes kód beazonosításához és a távirányítón való beállításához az alábbi módozatok egyikét alkalmazza:
A) - INTERNET (javasolt)
B) - MOBIL TELEFON (SMS)
C) - KÉZI KERESÉS

A KÓD BEÁLLÍTÁSA

Ha internet csatlakozással rendelkezik, kövesse az on-line utasításokat a www.meliconi.com/guide honlapon az azon 
készülékekhez hozzárendelt, specifi kus kódok meghatározásához, amelyeket irányítani szeretne; ezután manuálisan 
állítsa be azokat a MELICONI távirányítóban, ahogy az a KÓD KÖZVETLEN BEVEZETÉSE eljárásban le van írva.

INTERNETEN KERESZTÜLI BEÁLLÍTÁS

Meliconi lehetőséget ad az internettel nem rendelkező egyéneknek arra, hogy a távirányító programozásához szükséges 
kódokat közvetlenül a saját mobil telefonjukon fogadják.
Elegendő az, ha elküld a 0039 345 7518893 számra egy SMS –t, amely az alábbiakat tartalmazza: 8A, Típus, Márka, 
Modell

-  Típus  =  jelölje meg az irányítandó készüléket, az alábbi betűszavak egyikének felhasználásával: TV  - SAT  - DVD  - 
TER (földi dekóder) - AUX (egyéb audio-video készülék).

- Márka, Modell  =  jelölje meg az irányítandó készülék márkáját és modelljét.
Példa: 8A, TV, PHILIPS, 32PFL3614 (ha a modell nem ismeretes, a márka után ne írjon semmit).
A kódlista SMS útján történő beérkezése után állítsa be a távirányítón az első kódot, ahogy az a KÓD KÖZVETLEN 
BEVEZETÉSE szakaszban le van írva.
Lépjen a MELICONI távirányítóval a már bekapcsolt készülék elé és nyomja be az ON/OFF gombot (vagy a PLAY gombot 
DVD esetén).

MOBIL TELEFONON KERESZTÜLI BEÁLLÍTÁS

(a szolgáltatás ingyenes, az egyetlen költség az SMS elküldéséből adódik, 
az adott operátor tarifadíjainak megfelelően)
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1. Kapcsolja be a programozandó készüléket: ha TV, SAT, TER válasszon ki egy programot - ha DVD tegyen be egy DVD-t.
2. Tartsa benyomva az azon készüléknek megfelelő választógombot, amelynek a kódját meg szeretné keresni (pl. ) ad-
dig, amíg a fényjelző villogni nem kezd.
3. Ekkor engedje el a gombot és egy pillanatra nyomja be a  gombot vagy DVD és PVR esetén a  gombot.
4. A fényjelző gyorsabban villog; a távirányító készen áll a keresésre.
5. Mutasson a távirányítóval a készülék felé. Lassan, többször nyomja be és engedje el a  vagy a  gombot, megál-
lva akkor, amikor a készülék helyesen válaszol az elküldött vezérlésre (esetleg több tízszeri alkalommal szükségessé válhat 
a gomb benyomása).
6. Amikor a készülék helyesen válaszol, nyomja be a  gombot. Három hosszantartó villogás jelzi, hogy a művelet helye-
sen fejeződött be.
Vizsgálja meg, hogy a többi gomb betölti-e az eredeti távirányító funkcióit; ha nem így lenne, akkor valószínű, hogy a talált 
kód nem az igazi, hanem egy nagyon hasonló készüléké. Ebben az esetben a 2. ponttól ismételje meg a folyamatot. 

(csak akkor kell elvégezni, ha nem lehetett meghatározni a specifi kus beállítási kódot)

KÉZI KERESÉSEN KERESZTÜLI BEÁLLÍTÁS

MEGJEGYZÉS: Ha a mobil telefonra semmilyen SMS nem érkezik vagy az ERROR / NO CODE felirat jelenik meg, az 
azt jelenti, hogy a rendszernek nem sikerült feldolgozni az adatokat; ne próbálkozzon újra, hanem kizárólag a KÉZI 
KERESÉSEN KERESZTÜLI BEÁLLÍTÁS-t alkalmazza.

Ha a készülék NEM kapcsol ki (vagy nem indul be a DVD lejátszása), próbálja meg beállítani a távirányítón az SMS listán 
megjelenő, következő kódot.
Amikor a készülék reagál, ellenőrizze, hogy a többi gomb is helyesen működik-e.
Amennyiben igen, akkor a távirányító a használatra készen áll.
Ha azonban nem így van, akkor minden valószínűséggel egy helytelen, egy másik, nagyon hasonló készülékhez 
tartozó kódot használ; ezen a ponton ne vegye fi gyelembe az SMS listát, hanem olvassa el a KÉZI KERESÉSEN 
KERESZTÜLI BEÁLLÍTÁS bekezdést a legalkalmasabb kód beazonosításához.

Ha a kód kézi keresése pozitív eredménnyel zárul le, akkor ajánlatos kiolvasni a használatban lévő kódot a HASZNÁLATBAN 
LÉVŐ KÓD MEGJELENÍTÉSE folyamat követése útján és feljegyezni az elemtartó fedőlap belső részébe.

MEGJEGYZÉS: A keresési művelet folyamán a fényelző abbahagyja a villogást és a távirányító kilép a programozási 
módból a következő esetekben:

• ha 12 másodpercig nem nyomják be a megjelölt gombot vagy ha egy másik gombot nyomnak be

• ha a kereséshez használt kódlista a végére ért. Ebben az esetben látogassa meg a www.meliconi.com
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(csak akkor kell elvégezni, ha a specifi kus beállítási kód ismert)

A KÓD KÖZVETLEN BEVEZETÉSE

Három hosszantartó villogás egy helyes beállítást jelez. Ha nem így lenne, ismételje meg a folyamatot.

1. Tartsa benyomva az azon készüléknek megfelelő választógombot, amelynek a kódját be szeretné írni (pl. ) addig, amíg 
a fényjelző villogni nem kezd.
2. Amikor a fényjelző villogni kezd, engedje el a gombot és azonnal írja be a korábban beazonosított, specifi kus kódot. (pl. 
1306).

A HASZNÁLATBAN LÉVŐ KÓD MEGJELENÍTÉSE

Ha a távirányító beállításához a KÉZI KERESÉS folyamatát használta, akkor ajánlatos kiolvasni és feljegyezni a használatban 
lévő kódot; ehhez a következő módon járjon el:
1. Tartsa benyomva az azon készüléknek megfelelő választógombot, amelynek a kódját meg szeretné keresni (pl. ) ad-
dig, amíg a fényjelző villogni nem kezd.
2. Amikor a fényjelző villogni kezd, engedje el a gombot és egy pillanatra nyomja be a  gombot.
3. Egy néhány másodperces szünet után a fényjelző négy, időközökkel megszakított villanássorozatot bocsát ki, amelyek a 
keresendő kódnak felelnek meg. Számolja meg a villanások számát, minden villanássorozatnak a kód egy számjegye felel 
meg. Tíz villanás a 0 számnak felel meg.

Keresett kód = 1306

4. Jegyezze fel a keresett kódot az elemtartó fedőlapjának belső oldalán található címkére, a jövőben szüksége lehet rá.

PROBLÉMA
A készülék nem válaszol és a fényjelző nem gyullad ki, 
amikor benyomnak egy gombot.

A készülék nem válaszol de a fényjelző kigyullad.

Amikor benyomnak egy gombot, a fényjelző villog és a 
készülék a vezérlésekre nem válaszol.

A távirányító nem mindegyik funkciója működik 
megfelelően.

MEGOLDÁS
Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve, 
ha igen és a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki őket 
két darab új, 1,5 V-os, AAA/LR03 típusú, alkáli elemre.

Győződjön meg arról, hogy az elemek újak és a 
távirányítóval úgy mutat a készülék felé, hogy nincsenek 
közöttük akadályok.
Ha szükséges, állítsa be újra a távirányító kódját, megis-
mételve a programozási eljárást.

Cserélje ki az elemeket, mert kezdenek lemerülni.

Lehetséges, hogy egy rossz kódot használ.
Állítsa be újra a távirányítót, megismételve a programozási 
eljárást.

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA
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A készüléken feltüntetett, áthúzott hulladéktároló jel arra utal, hogy a terméket a hasznos élettartama végén az egyéb hulladékoktól elkülönítve kell összegyűjteni. 
A felhasználónak ezért át kell adnia az elhasználódott készüléket az elektronikai és elektrotechnikai hulladékokat kezelő, szelektív hulladékgyűjtő központoknak 
vagy visszaszolgáltatnia a viszonteladónak egy hasonló típusú, új készülék vásárlásának pillanatában, egyet-egyért alapon. A nem használható készülék 
újrahasznosításának, kezelésének és környezeti szempontból kompatibilis ártalmatlanításának céljából megvalósuló, szelektív hulladékgyűjtés hozzájárul a 
környezetre és az egészségre kifejtett, esetleges negatív hatások elkerüléséhez és elősegíti a készüléket alkotó alapanyagok újrahasznosítását.

Vásárlás dátuma

Viszonteladó bélyegzője

Távirányító modell: Fully 8 RC

GARANCIA: 2 év
A termék szétszerelése vagy nem rendeltetésszerű használata esetén a garancia érvényét veszti.

Ha bármilyen kérdése lenne az új Fully 8 RC távirányítóra vonatkozóan:

• fi gyelmesen olvassa el a jelen Kezelési Útmutatót, amely segítséget nyújt a problémák legnagyobb részének megoldásában.

•látogassa meg a www.meliconi.com Internet oldalunkat, ahol a leggyorsabb és legegyszerűbb módon megtalál minden 
választ, amire szüksége van.

INFO-LINE


