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KÉP 3  

  

     készülék ki-, be 

kapcsoló    

POWER  eszköz ki-, 

be kapcsoló   

Készülék választó 

  
  

LEARN    -     tanítás   

funkció   

számbillentyűk   

Külső bemenet 

választó 
  
  

MENU navigáció     

Némítás   

  
Program +/ -   

Hangerő - 

Hangerő +    

MOUSE KI/BE   

Navigációs gombok   
  

OK gomb     

Jobb EGÉR gomb / vissza      

HANGERŐ + /  –   

DVD / PVR funkciók  
  

FASTEXT funkciók  
  
  

HOME funkció    

SMART / WEB   

narancs (RF mód) 

egér / billentyűzet 

funkciók 

  

   kék (IR mód) 

távirányító 

funkciók 

  

Bal EGÉR gomb 



TÁBLÁZAT 1 

  

MÁRKA KERESÉS TÁBLÁZAT   
  

GOMB  TV  TER / SAT  DVD / PVR  

1  SAMSUNG  ADB – I.CAN / SKY  MAJESTIC / AUDIOLA  

2  LG  TELESYSTEM  PHILIPS  

3  SONY  SAMSUNG  SONY  

4  PANASONIC  METRONIC  SAMSUNG  

5  SHARP  DIGIQUEST  TOSHIBA / THES  

6  PHILIPS  STRONG  LG  

7  TELEFUNKEN  HUMAX  PANASONIC  

8  MIVAR / UNITED  ID SAT / ZODIAC  PIONEER  

9  TOSHIBA  COBRA    

0  
 

EGYÉB MÁRKA  
 

  

  

Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy  

 web: www.meliconi.com  email: telecomandi@meliconi.com  

  

  

  

Amennyiben a képen látható ábra megtalálható az Ön által vásárolt készüléken, vagy annak csomagolásán, 

úgy a termék nem minosítheto 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 hulladékkezelo intézmény, illetve az üzlet segítségét, 

ahol a terméket vásárolta.  

  

  

FIGYELEM! Ellenorizze, hogy a tölteheto akkumlátorokat polatritásuknak megfeleloen helyezte e be! 

Ne szedje szét és ne dobja tuzbe oket! Ne használjon új és használt más típusú vagy gyártmányú 

elemeket egy idoben! Ne dobja el oket! Nem megfelelo használatuk károsthatja a környezetet és 

egészségre ártalmas lehet. Gondoskodjon az elhasználódott elemek, akkumlátorok megfelelo szelektív 

elhelyezésérol az EC 2006/66 szabályozásnak megfeleloen, vagy tájékozódjon az országának 

megfelelo elhelyezési lehetoségekrol!  

http://www.meliconi.com/
http://www.meliconi.com/


MELICONI távirányító – Smart4   

Köszönjük, hogy a Meliconi távirányítóját választotta.  

  

Tartsa meg a használati utasítást! 

  

A Meliconi Smart 4 egy különleges 3 az 1-ben eszköz:  

1) QWERTY vezeték nélküli billentyűzet (mode - RF)  

2) Air-mouse vezeték nélküli technológiával (mode - RF)  

3) univerzális IR távirányító tV-hez és más eszközökhöz (mode - IR)  

  

A Smart4 segítségével ideálisan vezérelheti Smart TV-jét a navigációs gomboknak és a billentyűzetének köszönhetően. 

Ez a készülék nem tartalmaz voice command (hangvezérlés és az ahhoz szükséges mikrofon) funkciót.  

  

BISZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS  

Az elemeket ne tegyeki nagymértékű közvetlen, vagy sugárzó hő hatásának (erős napfény, tűz stb.)! 

A készülék nem játék! Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól! 
  

  
  

ELEMEK BEHELYEZÉSE  
  

  
A távirányító használatához szükség van 2 db 1.5V AAA/LR03 tartós elemre (nem tartozék).  

NE használjon tölthető elemeket!  

Nyissaki ki a termék két végén található elemtartó fedeleket (Lásd 1. kép). Vegye ki az egyikben található 

USB csatolót.   

ELEM TESZT: tartsa nyomva a 3. képen látható, ON/OFF [  ] piros gombot és közben ellenőrizze, hogy folyamatosan világít 

e a visszajelző fény. Ha villog, vagy szakadozik, akkor ez elem töltöttsége nem megfelelő, cserélje ki azokat.  

   

A lemerült elemeket mindig távolítsa el a készülékből, mert maró hatású folyadék szivároghat belőlük 

  

   

EGÉR ÉS BILLENTYŰZET (RF mód)  
  

A MELICONI távirányító és USB csatoló működése megegyezik a hagyományos egér és billentyűzet működésével (Keypad + 

Mouse) HID (Human Interface Device).  

Kapcsolja be a SmartTV-t és dugja be az USB csatolót egy szabad USB aljzatba.  

A MELICONI Smart 4 hasonlóan működik, mint más egér, vagy billentyűzet, ezért az elérhető funkciók köre függ a 

csatlakoztatott ezköztől is.  

A beépített gyroskópnak köszönhetően az egér kézmozdulatokkal vezérelhető (AIR-MOUSE funkció). Az Air-mouse funkció 

bekapcsolásához nyomja meg a MOUSE ON/OFF [   ] gombot (Lásd 3. kép). Bekapcsolt állapotban az egérmutató követi a 

kézmozdulatait a képernyőn. A többi egér funkció narancsszínnel van jelölve. Az Air-mouse funkció 30 mp elteltével 

automatikusan kikapcsol. Próbálja ki a billenyűzetet is (2. kép) és győződjön meg róla, hogy minden funkció megfelelően 

működik e. Nyomja meg a [Fn] gombot a másodagos funkciók eléréséhez. (a narancsal jelölt gombok).  

  

FIGYELEM!  

Amennyiben a készüléke abszolút nem működik a Smart4 távirányítóval, akkor húzza ki a USB csatolót és próbáljon meg 

csatlakoztatni egy vezetékes billentyűzetet a TV készülékéhez. Ha azzal sem működik, akkor a TV-je nem támogatja a HÍD 

interfésszel kompatibilis eszközöket.  

• A megfelelő működéshez a TV menüjében (vagy a csatlakoztatott egyébb eszközében) állítsa át a billentyűzet nyelvét és 

helyét ENGLISH / (U.S.A) -re. Amennyiben a Smart4-et PC-hez csatlakoztatja, úgy a USB csatoló csatlakoztatása után, várja 

meg amíg a megfelelő driverek feltelepülnek. 



UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓ (IR mód)  
  

  

FIGYELEM! Ebben a módban csak a kékkel jelölt funkciók működnek! (3.kép) 

  

A Smart4 távirányítónégy különböző eszközt képes egyidőben vezérelni: TV - STB - DVD (Dvd, Blu Ray, PVR, Media Center 

and VCR) - AUX (egyéb audio video eszközök).  

A LEARN (tanulás) funkciónak köszönhetően eredeti távirányítója egy vagy több funkcióját is megtaníthatja és tetszés szrint 

hozzárendelheti Smert4 távirányítója gombjaihoz. A MEMO funkció segítségével több gomb utasítását is összefűzheti, melyet 

hozzárendelhet egy tetszőleges gombhoz, amelyel aktiválhatja az utasítássortt.   

A távirányító adatbázisa internetről frissíthető a mellékelt audió kábel segítségével. 

A távirányító  

  

  

  

TÁVIRÁNYÍTÓ AKTIVÁLÁSA 
  

Mielőtt használatba venné a távirányítót, minden egyes használni kívánt ezközhöz megfelelő kód beállítása szükséges. 

A kódok megkereséséhez az alábbi lehetőségek közül választhat: 

  
  

      
  

  

  

  

  INTERNET  
  

  

www.meliconi.com/guide  
  

Látogassa meg a fenti weboldalt és keresse a: FIND  

THE CODE FOR YOUR REMOTE részt. A program nem elérhető magyar nyelven. 

Ha megtalálta a megfelelő kódokat, állítsa be azokat a távirányítón. Lásd: KÓDOK DIREKT 

BEVITELE. 

  

  

KÓDOK DIREKT BEVITELE  
  

(AKKOR HASZNÁLJA, HE ELŐZETESEN KIKERESTE A MEGFELELŐ KÓDOKAT)  

  

• Tartsa nyomva a vezérelt készüléknek megfelelő készülékválasztó gombot 6 mp-ig. Pl.: TV 

  

• Amint a gomb visszajelző lámpája elkezd villogni, engedje el a gombot és üsse be a már kikersett kódot  

  

• A megfelelő kódbevitelt három villanás jelzi. 

  

  

 

Amennyiben a három felvillanás nem történik meg, úgy a kód bevitele sikertelen volt. Próbálja meg ismét a műveletet. 

Amennyiben ismét sikertelen, úgy nem megfelelő kódot választott.  

   INTERNET   
BRAND   

RESEARCH   

http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=4k&idm=gb
http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=4k&idm=gb
http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=4k&idm=gb


  GYÁRTÓ SZERINTI KERESÉS  
  

 (AKKOR HASZNÁLJA, HA A MEGFELELŐ KÓDOT NEM TALÁLTA MEG AZ INTERNETEN)  

   

FIGYELEM!  A teljes keresés hosszab időt is igénybe vehet.  

  

A) A hsználati utasítás elején található táblázatból keresse ki a készülék fajtájának és gyártójának 
megfelelő kódot. Amennyiben a kresett márka nem található, használja a „0”-t. (Pl.: TV SONY = 3)  

  

B) Áljon a bekapcsolt készülékkel szembe. Ha nincs bekapcsolva a készülék, kapcsolja be azt az 

eredeti távirányítóval, vagy a készüléken található gomb segítségével. 

 

 

 

 

C) Tartsa nyomva a vezérelt készüléknek megfelelő készülékválasztó gombot 6 mp-ig. (Pl.: TV)   

  

D) Amint a gomb visszajelző lámpája elkezd villogni, engedje el a gombot és nyomja meg a táblázatból 
kikeresett szám billyntyűjét (Pl.: 3)  

 

E) Irányítsa a Meliconi távirányítót a készüléke felé és tarsa lenyomva az ON/OFF [   ] gombot, amíg 

a készülék ki nem kapcsol. 

 

FIGYELEM!  Lehetséges, hogy a gombot percekig is nyomva kell tartani, mielőtt a 

készülék kikapcsol.  

  

F) Amint a készülék kikapcsol, azonnal engedje fel az ON/OFF gombot és nyomja meg az [OK] 
gombot.  

 

 

G) A megfelelő kódbevitelt három villanás jelzi. 

  

  

  

TOVÁBBI ELLENŐRZÉS 
Ellenőrizze, hogy a ki- / bekapcsoláson kívül a további fontos funkciók is működnek e. Ha nem, akkor kezdje előröl a 

folyamato,t a B) ponttól. 

Ha továbbra sem ér el megfelelő eredményt úgy ismét kezdje el a folymatot a B) ponttól a „0” kód használatával. 

  

  

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a keresés közben a visszajelző kialszik és a távirányító kilép a keresésből, az oka lehet: 

• ha a gomb 30 m-nél hosszabb ideig lenyomás nélkül marad, vagy más gomb lenyomásra kerül 

• ha a lehetséges kódok végére ért.   

  

  

  

 

 

 

 

 
    



TANULÁS FUNKCIÓ  
  

A Smart 4 tanulás funkcióval rendelkezik, amely képes más távirányítók jelét fogadni és megtanulni. Ez a funkció számos 

alkalommal hasznos lehet: 

  

 Amennyiben egy vagy több gomb funkcióját szeretné lecserélni, vagy új funkciót hozzáadni. 

Aktiválást követően lehetséges, hogy további funkciókat szeretne hozzáadni, vagy a meglévőket szeretné lecserélni a 

MELICONI távirányító gombjai közül, olyanokra, amelyek hasznosabbak, vagy gyakrabban használja őket.  

  

 Olyan funkciók hozzáadása, amelyek más eszközöket vezérelnek (pl.: hangerő +/- SOUNDBAR).  

  

 Amennyiben egy olyan távirányító teljes billentyűzetének funkcióit szeretné megtanítani, amihez nem talált megfelelő kódot.  

Ha nem talélt megfelelő aktiváló kódot a vezérelni kívúnt eszközhöz, őgy állítsa be a 8000-es küdot a MELIVONI távirányítón. 

Ezzel egy teljesen üres billentyűzetet kap, amelyhez szabadon taníthat funkciókat az eredeti távirányítója segítségével. 

További kódokkal, további üres billentyűzeteket használhat, (8000/8001/8002/8003/8004) bármilyen készülékhez 

(TV/SAT/TER/DVD/PVR).  

  

A Smart4 távirányító összesen 63 tanult funkció (gomb) raktározására képes, akár többfajta eszköz esetén is.  

A tanítot funkciók bármely gombhoz hozzárendelhetőek a MELICONI távirányítón, kivéve az eszközválasztó és a LEARN 

gombokat. Amennyiben egy adott aktiváló küddal programozott gombhoz új funkciót tanít, az eredeti funkció felülíródik. Az 

eredeti funkciókat visszaállíthatja az aktiváló kód újboli bevitelével. A tanult funkciók az elem cseréje esetén is megmaradnak. 

  

● A távirányítók megfelelő elhelyezése.  

 

• Ellenőrize az elemeket mindkét (az eredeti és a MELICONI) távirányítóban is, hogy megfelelő töltöttségűek e. A nem 

megfelelő töltöttségű elemek használata megnehezítheti a tanítás folyamatát. (gyenge jel esetén) 

• Győződjön meg róla, hogy kiválasztotta a megfelelő eszközt az eszközválasztó gomb lenyomásával. (pl.: [TV])  
• Helyezze el a két távirányítót sík felületen egymástól kb. 5 cm távolságra úgy, hogy azok egymással szembe nézzenek (az 

infra jeladókkal ellátott végeikkel)  

• Nyomja meg a  [LEARN] gombot, majd 5 mp-en belül, nyoja le és tartsa nyomva az eredeti távirányító egyik gombját; a 

[LEARN] gomb villogni kezd; ha nem, akkor tegye közelebb a két távirányítót egymáshoz.  

• Ezután kezdje el távolítani a két távirányítót egymástól úgy, hogy egyvonalban maradjanak, egészen addig, amíg a villogás 

megszűnik. Ezzt követően állítsa őket ennek a távolságnak a felére.  

  

● A jel fogadása.  

• Nyomja meg a [LEARN] gombot egyidőben azzal a gombbal, amelyhez funkciót akar tanítani. A visszajelző fány 

folyamatosaan világít.  

• Nyomja meg az eredeti távirányítón azt a gombot, amelynek a funkcióját szeretné feltanítani. Tartsa nyomva egészean addig, 

amíg a visszajelző fény ki nem alszik, majd engedje fel. FONTOS: Amennyiben a gomb felengedése után a visszajelző ismét 

világít, úgy ismételten nyomja le a gombot, amíg az ki nem alszik, mert a tanítás csak akkor sikeres.  

• Amennyiben a tanítás sikeres, úgy a megfelelő készülékválasztó gomb háromszor piros fénnyel felvillan.  

• További funkciók tanításához ismételje meg a fenti folyamatot.  

  

Normál használat közben egy adott gomb lenyomásakor, ha [LEARN] gomb világít, akkor az azt jelenti, hogy a gombhoz 

tartozó funkció tanítva lett. 

Minden LEARN funkcióval rendelkező gomb csükkenti a rendelkezésre álló memória mennyiségét (összesen 63). 

Amennyiben elérte a maximális tárolható gombok számát, úgy további funkció nem tanítható. 

  

Memóriahely felszabadítása érdekében törölhet tanult funkciókat az alábbiak szerint:  

 GOMMBOK TÖRLÉSE EGYENKÉNT 

 DIREKT KÓDBEVITEL 

 TÁVIRÁNYÍTÓ VISSZAÁLLÍTÁSA (RESET)   

 

 



MEMO FUNKCIÓ   
  

A MEMO funkció segítségével különböző funkciókat fűzhet egymás után, kívánt sorrendben, akár más-más eszközöktől is. 

Így egy gomb megnyomásával aktiválhatja az egymás után fűzött funkciók sorát.  

  

• A MEMO funkció 31 gomb funkcióit képes egymás után fűzni, beleértve a készülékválasztó gombokat is. )kivéve LEARN) 

• A MEMO funkció bármely gombhoz hozzárendelhető a MELICONI távirányítón, kivéve az eszközválasztó és a LEARN 

gombokat. Amennyiben egy adott aktiváló kóddal programozott gombhoz új MEMO funkciót tanít, az eredeti funkció 

felülíródik. Az eredeti funkciókat visszaállíthatja az aktiváló kód újboli bevitelével. 

• A MEMO funkció aktiválásához csak le kell nyomnia a már beprogramozott gombot, ami előhívja  és „lejátsza” az előzetesen 

beállított funkciókat a rögzítés sorrendjében. 

• Nem készíthet körkörös vagy olyan MEMO funkciót, amely más MEMO funkciót hív elő (egy MEMO gomb nem hivatkozhat 

másik MEMO gombra) 

• A MEMO funkciók (maximum  63) rögzíthetőek több eszközhös is  

• A  MEMO funkciók többször is rögzíthetőek és megmaradnak az elem cserélye után is.  

  

● MEMO funkció rögzítése  

• Egyidőben nyomja le az  [OK] és a vezérelni kívánt készüléknek megfelelő készülékválasztó gombot (pl.: [TV]); engedje fel 

a gombokat és a visszajelző lámpa villogni kezd. 

• Üsse be a  999 számot, majd nyomja meg azt a gombot, amelyhez a memo funkcuót kívánja párosítani.  

• Ezen a ponton a távirányító készen áll a memo funkciók rögzítésére; nyomja le a rögzíteni kívánt funkciókat abban a 

sorrendben és ritmusban, ahogyan azt normál használatkor is tenné, hogy távvezérelje a kívánt készüléket. 

• A memo rögzítés befejezéséhez 6 mp-ig tartsa nyomva a már korábban kiválasztott készülékválasztó gombot. (pl.: [TV]).  

• A visszajelző három villanással jelzi a sikeres befejezést.  (a memo funkcióval ellátott gomb, így elveszti eredeti funkcióját, 

amit újra előhívhat a készülékhez tartozó kód ismételt bevitelével)  

  

A rögzítés befejeztét követően, a memo funkcióval ellátott gomb lenyomásakor a távirányító a rögzített funkciók szekvenciáját 

fogja reprodukálni. Minden MEMO funkció tovább csökkenti a felhasználható memóriahelyek számát, csakúgy, mint a  LEARN 

funkciók.  

A maximálisan felhasználható memóriahelyek elérése után (63 hely) további funkciók nem rögzíthetőek. 

  

Memóriahely felszabadítása érdekében törölhet tanult funkciókat az alábbiak szerint:  

 GOMMBOK TÖRLÉSE EGYENKÉNT 

 DIREKT KÓDBEVITEL 

 TÁVIRÁNYÍTÓ VISSZAÁLLÍTÁSA (RESET)  

  

EGY ADOTT GOMB TÖRLÉSE   
  

Egy adott gombhoz rendelt funkciót az alábbiak szerint törölhet:  

Nyomja meg az  [OK] és az adott készülékválasztó gombot, amihez a törölni kívánt gomb tartozik. (pl.: [TV]); engedje fel a 

gombokat a visszajelző háromszor felvillan. 

• Üsse be a  888 számot, majd legalább 6 mp-ig tartsa nyomva a törölni kívánt gombot.  

• A sikeres törlést három felvillanás jelzi.  

A gomb eredeti funkcióját újra előhívhatja a készülékhez tartozó kód ismételt bevitelével. 

  

TÁVIRÁNYÍTÓ VISSZAÁLLÍTÁSA   
  

Amennyiben szükséges, úgy visszaállíthatja távirányíót gyári állapotba.  

FIGYELEM! Minden korábbi beállítás törlődik. Teljes resethez kövesse az alábbi lépéseket:  

• Nyomja le és tartsa nyomva az egyik készülékválasztó gombot legalább  6 mp-ig. (pl.: [TV])  
• Amint a visszajelző villogni kezd, engedje fel a gombot és azonnal üsse be a 7001 kódot.  

• A sikeres visszaállítást (reset) három felvillanás jelzi.  



GOMBOK ÉS FUNKCIÓIK  
  

A 3-as képenkékkel jelölt funkciók, csak akkor elérhetőek, ha azt az eredeti távirányító is támogatja. 

  

  

FIGYELEM: Amennyiben egynél több készülékhez is használja a távirányítót (pl.: TV, soundbar stb.), úgy a készülékekhez 

rendelt funkciók használatához ki kell választania a készülékválasztó gomb segítségével, a vezérelni kívánt készüléket. 

Előfordulhat, hogy a MELICONI távirányítón nem minden az eredeti távirányítón megtalálható funkció érhető el közvetlenül. 
Ezen funkciók eléréséhez lásd:  TOVÁBBI FUNKCIÓK fejezet.   

  

  

TOVÁBBI FUNKCIÓK  
  

Nyissa meg az alábbi alkalmazást böngészőjében: FIND THE CODE FOR YOUR REMOTE. Vigye be a szükséges adatokat 

(készülék gyártója, típusszám), kövesse az oldal utasításait, majd a kapott négyjegyű kódra kattintva l elérhetővé válik a 
gombok listája. Miután azonosította a szükséges funkciót, jegyezze fel a narancs szinnel jelölt 3 számjegyű kódot, majd:  

  

•  Nyomja meg az [OK] és a vezérelt készüléknek megfelelő készülékválasztó gombot (pl.: [TV]); 
engedje fel őket, a visszajelző villogni kezd.  

• Irányítsa a távirányítót a készüléke felé és üsse be a korábban kiválasztott 3 számjegyű kódot. A 

harmadik számjegy lenyomása után a távirányító már le is adja a funkciónak megfelelő jelet a készüléke felé.  

• A funkció eltárolásához 5 mp-en belül nyomjon   

• A visszajelző három villanással jelzi a sikeres befejezést.  (az új funkcióval ellátott gomb, így elveszti 

eredeti funkcióját, amit újra előhívhat a készülékhez tartozó kód ismételt bevitelével) 

  

   

FRISSÍTÉS AUDIOKÁBELLEL   
  

 A mellékelt audió kábel segítségével csatlakoztassa a távirányítót egy internet kapcsolattal rendelkező számítógéphez az 

ábrán látható módon. 

  

Az alábbiak szerint járjon el:  

• Győződjön meg róla, hogy a távirányító elemei megfelelő töltöttséggel rendelkeznek.  

• Csatlakoztassa az audió kábel egyik végét a távirányítóhoz.  

• Csatlakoztassa az audió kábel másik végét a PC fejhallgató vagy hangszóró 

kimenetéhez (zöld jack aljzat).  

• Nyissa meg a következő oldalt: FIND THE CODE FOR YOUR REMOTE, kövesse az 

oldal utasításait és keresse ki a készülékéhez tartozó aktiváló kódot. Kattintson az oldal 

alján található LOAD gombra, az adatátvitel megkezdődik. (Amennyiben az átvitel sikertelen, kattintsona RETRY gombra.)  

  

   

  

 SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
  

Keresse fel a  www.meliconi.com/guide oldalt, majd az online kódkereső segítségével gyorsan és könnyen aktiválja 

távirányítóját 

FONTOS! Mielőtt techinikai segítségnyújtást kéren, azonosítsa a használni kívánt készülék gyártóját és típusát. (pl.: 

SAMSUNG UE55 MU6500)  

Sgeítséget az alábbi e-mail címen kérhet: info@efeltrade.hu 

  

2 ÉV GARANCIA! 

A VÁSÁRLÁSKOR KAPOTT SZÁMLÁT VAGY BLOKKOT TARSA MEG A GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ! A garancia 

elvész a készülék nem megfelelő használata, rongálás, vagy a készülék illetéktelen megbontása esetén! 

http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=4k&idm=gb
http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=4k&idm=gb
http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=4k&idm=gb
http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=4k&idm=gb
http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=4k&idm=gb
http://www.meliconi.com/guide
http://www.meliconi.com/guide


 
  

RF MODE (egér és billentyűzet)  
  

● AZ EGÉR ÉS BILLENYŰZET NEM KAPCSOLÓDIK.  

Húzza ki az USB cstolót, és csatlakoztasson egy hagyományos vezetékes PC egeret, vagy billentyűzetet. Amennyiben a 

készüléke ezeket sem ismeri fel, úgy nem alkalmas a szdenderd HÍD interfésszel elátott eszközök csatlakoztatására. 

További lehetőség a távirányító és a csatoló újrapárosítása. Ehez húzza ki az USB csatolót és vegye ki az elemeket a 

távirányítóból. Helyezze vissza az elemeket majd nyomja le és tartsa nyomva az [Fn] és [P0] gombokat amíg az Fn LED el 

nem kezd villogni. 30 mp-en belül csatlakoztassa az USB csatolót. Pár másodpercel később az Fn LED 3 villanással jelzi a 

sikeres párosítást..  

  

● AZ EGÉÉR NEM KÖVETI MEGFELELŐEN A MOZDULATOKAT 

Helyezze a távirányítót vízszintes felületre és tartsa mozdulatlanul. Nyomja le a  [Fn] és [Y6] gombokat, amíg az Fn LED el 

nem kezd világítani, majd engedje fel a gombokat. Néhány másodpercen belül az Fn LED 3 villanással jelzi a siukeres 

kalibrálást. 

Az egér érzékenységét 4 fokozatban állíthatja: az érzékenység csökkentéséhez nyomja meg a MOUSE ON/OFF 

[ ] és AUDIO - [ ] gombokat. (lásd 3 kép). Az érzékenység növeléséhez nyomja meg,    MOUSE 

ON/OFF          [    ] és   AUDIO + [    ] gombokat. 

  

 

IR MODE (univerzális távirányító)  
  

● AMENNIBEN A TÁVIRÁNYÍTÓ ÚJ ÉS NEM MŰKÖDIK 

Ellenőrizze, hogy megfelelően végrehajtotta e a beállítási folyamatot, aktiválást. Ha szükséges végezze el újra őket. 

Lehetséges, hogy a kikeresett kód nem megfelelő, nyissa meg az alábbi weboldalt és keresse ko a megfelelő kódot: 
www.meliconi.com/guide. Alternatív megoldásként kipróbálhatja az adott gyártóhoz tartozó összes kódot.  

  

● HA A MÁR  AKTIVÁLT TÁVIRÁNYÍTÓ NEM MŰKÖDIK 

Vegye ki az elemeket, nyomjon meg néhány gombot, majd helyezzen be új elemeket. Győzödjön meg róla, hogy a távirányító 

és a vezérelni kívánt eszköz között nincs semmilyen fizikai akadály. 

  

Lehetséges, hogy nem a megfelelő készülék van kiválasztva a távirányítón. Ez történhet valamelyik készülékválasztó gomb 
véletlen lenyomása miatt is. Nyomja meg a készülékének megfelelő készülékválasztró gombot (pl: TV)  

 

Próbálja meg az aktiválókód ismételt felprogramozását. 

 

  

● HA A FUNKCIÓK EGY RÉSZE NEM ELÉRHETŐ A MELICONI TÁVIRÁNYÍTÓN 

Az esetek túlnyomó részében az eredeti távirányító össze funkciója megtalálható a MELICONI távirányítón is. 

Amennyiben a FŐBB funkciók egy része nem működik, úgy valószínűleg nem megfelelő aktiváló kód lett kiválasztva. 

Amennyiben egyébb funkciók nem működnek, vagy nem találhatóak meg a billentyűzeten, úgy olvassa el a TOVÁBBI 

FUNKCIÓK fejezetet.  

 

 

 

 

  
  

  

  FIGYELEM!     

  
A hibák jelentős része a nem megfelelő töltöttségű elemekre vezethető vissza.   

Hibaelhárítás előtt ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki az elemeket.    

 HIBAELHÁRÍTÁS 
  

http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=4k&idm=gb
http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=4k&idm=gb


 Smart4:  technikai adatok  
   

 Parte RF  

Hardware  CPU  ARM Cortex M0 – 50MHz (RF part)  

  Sensors  6 axis (Gyro + G-sensor)  

  Radio Frequency TX  Band:                   2.4 GHz    (ISM band)  

Frequency:           2.4000 ~ 2.4835 GHz  

RF max Power OUT:      < 6 dBm (eirp)  

RF Power out Typical:    < 4 dBm (eirp)  

  RF transmission distance  Up to 10 m. (L.O.S.)  

  Frequency Hopping  Smart AFH technique  

  Pairing  Re-pairing and auto-save pairing supported  

  USB interface (dongle)  USB 2.0, HID standard   

Bit rate:             2 Mbps  

      

Keyboard    US international  

Keyboard auto-set with Android ™ system  

      

  Voice/Audio functions  Not supported  

      

Mouse  Resolution  Up to800 dpi  

  Precision  1 pixel  

  Refresh rate  160 Hz  

  Algorithm  ANsR 3D space motion arithmetic engine  

  Motion  Free  

   

 IR Part  

  IR Transmitter Type  Universal IR remote control  

  Distance  More than 10m. (L.O.S.)  

  Devices  4 devices   

  LEARN function  Supported (up to 63 LEARN/MEMO)  

  MEMO function  Supported (up to 63 LEARN/MEMO)  

  Update function  Web update through Audio-store cable  

   

 General  

Power  Power Supply  3V dc, 2 x AAA type battery Alkaline  

  Current  Operating:        40 mA  (average) Sleep-

mode:     50 uA  

  Auto sleep-mode  Supported, after 30s of inactive keyboard/mouse  

  Working time  More than 3 months (typical use)  

  Low Bat function  Low battery indication available  

      

  



Egyszerűsített EU megfelelősségi nyilatkozat 
  

A  Meliconi SpA, mint gyártó kijelenti hogy a:  

kombinált RF-IR Smart4 Remote Control,  

megfelel az EU RED 2014/53/EU and 2011/65/EU (RoHS) direktíváinak.  

A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható az alábbi linken:   

www.meliconi.com/doc/smart4  

http://www.meliconi.com/doc/smart4
http://www.meliconi.com/doc/smart4

