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H Használati utasítás
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Köszönjük, hogy a Meliconi távirányítóját választotta!
Örizze meg a használati utasítást!.
A Meliconi Gumbody Personal 3 távirányító a SONY KDF - KDL - KE - KF - KLV - KP - KV - KW - KZ
szériás televíziók gyári távirányítóinak pótlásár készült . A távirányító a legtöbb esetben
azonnal használható az elemek behelyezését követően, nincs szükség külön beállítási
műveletre. Amennyiben mégsem vezérelné TV készülékét, úgy kövvesse a BEÁLLÍTÁS MENETE
menüpontban lírtakat.
FIGYELEM! Ne tegye ki a távirányítót magas hő hatásának!

GOMBOK FUNKCIÓINAK LEÍRÁSA
Visszajelző LED

Fő menű megnyitása

KI- /Bekapcsoló

Menus

Jelforrás kiválasztása (Pl. Settop Box stb.)

Numerical keys to select
the channel or the teletext page

Teletext
Vissza gomb

Másodlagos funkciók elérése
Navigációs gombok (pl. menüben)
Hangerő+/-

Feliratok be-, kikapcsolása

Fő menü megnyitása

Menus

Elérhető opciók megnyitása
Műsorújság megnyitása
TV módban
Csatorna (+) vagy csatorna (-)
Teletext módban
következő, vagy előző oldal

OK gomb
Némítás

Képméret választás
Displays an operations guide

Képbeállítási opció léptetés
Előző csatornára visszalépés
Műsor vagy egyébb információ
megjelnítése
Visszalépés az előző képernyőre
az adott menün belül
Képméret választás
Használati utasítás elérése
Internetes tartalom elérése „XMB” esetén

6

Kilépés az adott menüből
A csatlakoztatott HDMI
készülék menüjének megnyitása
Váltás digitális és
analóg módok között
“Select Scene”

menü

INSERTING THE BATTERIES
A távirányító használatához 2 db új AAA/LR03 alkáli elem szükséges.
Helyezze be oket az árán látható módon.
Nyomjon le egy gombot és tartsa nyomva. Amennyiben a visszajelzo led
folyamatosan világít
az elemek megfelelo töltöttséguek. Ha a led villog, akkor az elemek le vanna merülve,
cserélje ki őket.
FIGYELEM! Ne használjon tölthető elemeket!

Ne hagyja az elemeket a készülékban, amennyiben hosszabb ideig nem használja,
mert azokból folyadék szivároghat, ami károsíthatja a távirányítót!

FONTOS!!!
Amennyiben a színes Piros-Zöld-Sárga-Kék gombok nem működnek, úgy kövesse az alábbiakat:
Nyomja le a BE-/KIkapcsoló gombot és a MUTE (némítás) gombot 5 másodpercig. Amikor a LED elkezd villogni engedje
fel a gombokat és nyomja meg a 2-es gombot.
Ezt követően a színes Piros-Zöld-Sárga-Kék gomboknak is működniük kell.
Amennyiben vissza szeretné állítani a távirányítót az előző, gyári állapotába, úgy ismételje meg a fent leírtakat,
azzal a különbséggel, hogy a 2-es számbillenyű helyett nyomja le az 1-es billentyűt.
Ezt követően a távirányító visszaáll az eredeti állapotába.

MÁSODLAGOS FUNKCIÓK
A másodlagos funkciók olyan funkciók, amelyek ritkán vannak használva, vagy kicsi a jelentősségük.
A kívánt másodlagos funkció eléréséhez nyomja meg a SHIFT gombot és azt a gombot ahol a kívánt másodlagos funkció
található. Lásd az alábbi páldán:

Például a TOOLS funkció aktiválásához
nyomja le a SHIFT és az OPTION
gombokat, miközben a távirányítót
a készülék felé irányítja.
A TOOLS funkció aktiválásra
kerül.
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SEGÍTSÉG
ASSISTANCE
Amennyiben segítségre lenne szüksége, kérjük keressen minket az info@efeltrade.hu email címen.

2 év garancia
A garancia érvényét veszti, nem megfelelő használat, vagy illetéktelen javítás, felnyitás esetén.

Amennyiben a képen látható ábra megtalálható az Ön által vásárolt készüléken, vagy annak csomagolásán, úgy a termék nem minősíthető háztartási hulladéknak, ezért kérjük juttassa el a legközelebbi
elektronikai hulladék átvételére alkalmas helyre. A készülék helyes hulladékkezelése segíti környezetünk
megóvásában és tisztántartásában. Az üjrahasznosítással kapcsolatos további információért kérje az i
lletékes környezetvédelmi hatóságok, a helyi hulladékkezelő intézmény, illetve az üzlet segítségét,
ahol a terméket vásárolta.
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