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Köszönjük, hogy a Meliconi távirányítóját választotta!
Örizze meg a használati utasítást!.
A Meliconi Gumbody Personal 4 távirányító PHILIPS 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.

INSERTING THE BATTERIES
A távirányító használatához 2 db új AAA/LR03 alkáli elem szükséges.
Helyezze be őket az árán látható módon.
Nyomjon le egy gombot és tartsa nyomva. Amennyiben a visszajelző led folyamatosan világít
az elemek megfelelő töltöttségűek. 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!

BEÁLLÍTÁS MENETE
Mindig használjon új elemeket!
Amennyiben a CH+/CH- gomok nem működnek, kövesse az alábbiakat:
gombokat együttesen kb 5 másodpercig
és
- nyomja le a
- amikor a visszajelző LED villogni kezd, nyomja meg a 2-es számgombot
- engedje fel a gombokat
Ezt követően a CH+/CH- gomoknak működnie kell.

Amennyiben a TV semmilyen gombra nem reagál, köesse az alábbiakat:
Első lehetőség:
gombokat együttesen kb 5 másodpercig
és
- nyomja le a
- amikor a visszajelző LED villogni kezd, nyomja meg a 3-as számgombot
- engedje fel a gombokat
Ezt követően ellenőrizze, hogy a gombok vezérlik e a TV-t. Amennyiben nem, lépjen a következő lehetőségre.

Második lehetőség:
gombokat együttesen kb 5 másodpercig
és
- nyomja le a
- amikor a visszajelző LED villogni kezd, nyomja meg a 4-es számgombot
- engedje fel a gombokat
Ezt követően a távirányítónak képesnek kell lenni a TV vezérlésére.
Megjegyzés: a gyári beállítások visszaállításához nyomja meg az ON/OFF és MUTE gombokat egyszerre kb. 5
másodpercig, amíg a visszajelző LEd el nem kezd villogni.
Nyomja meg az 1-es számgombot.
A távirányító visszaállt a gyári helyzetébe.

MÁSODLAGOS FUNKCIÓK

A másodlagos funkciók olyan funkciók, amelyek ritkán vannak használva, vagy kicsi a jelentőségük.
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 DISC MENU funkció aktiválásához nyomja le a SHIFT és a 7-es
számgombot, miközben a távirányítót a készülék felé irányítja.
A DISC MENU funkció aktiválásra
kerül.

SEGÍTSÉG
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.

