Wallis Universal CM104
Alkuasetus

Alkuasetus

TELEVISIO

1) Hae merkkilistalta kaksinumeroinen koodi joka
vastaa omaa televisiotasi. Esim. Sony TV:n numero
on 35, Philips 27 tai 53 j.n.e.
2) Paina [TV] -valintanäppäintä kerran.
3) Paina esim. kynän kärjellä merkkikoodin asetusnappia
(pieni nappi kaukosäätimen alaosassa).
Pidä tämä nappi alhaalla samalla kun numeronäppäimillä (vain 0-9) syötät kaksinumeroisen
merkkikoodin.
4) Vapauta merkkikoodin asetusnappia. Pidä nyt
-merkittyä mallikoodin asetusnappia painettuna
samalla kun painat numeronäppäintä [1]. Vapauta
mallikoodin asetusnappia ja kokeile kaukosäädintä.
Jos TV:n ohjaus onnistuu, olet valmis. Jos TV ei toimi, paina
-nappia ja numeronäppäimiä [2] - [16],
aina välillä kokeillen kunnes TV:n ohjaus onnistuu.
Jos ensimmäinen kaksinumeroinen merkkikoodi
ei toimi, kokeile vaihtoehtoisia koodeja ylläolevan
ohjeen mukaisesti.

VIDEO - DVD - SATELLIITTI

1) Hae merkkilistalta kolmenumeroinen koodi joka
vastaa omaa laitettasi. Koodeja voi olla enemmän kuin
yksi. Esim. Pioneer videon numerot ovat 007, 012, 019,
020 tai 030.
2) Paina asianmukaisen laitteen valintanäppäintä [VCR]
tai [DVD] tai [SAT] kerran.
3) Paina esim. kynän kärjellä merkkikoodin asetusnappia
(pieni nappi kaukosäätimen alaosassa). Pidä
tämä nappi alhaalla samalla kun numeronäppäimillä
(vain 0-9) syötät kolmenumeroisen merkkikoodin. Vapauta merkkikoodin asetusnappia ja kokeile kaukosäädintä. Jos laite ei toimi, suorita toimenpide 3 uudelleen
merkkiisi kuuluvilla vaihtoehtoisilla koodeilla.
Laitevalintanäppäimet voidaan ohjelmoida seuraavasti:
[TV]
1 TV
[VCR-SAT] 1 VCR tai 1 SAT tai 1 DVD tai 1 TV
[DVD-SAT] 1 DVD tai 1 SAT tai 1 VCR tai 1 TV
[SAT]
1 SAT tai 1 VCR tai 1 DVD tai 1 TV

TELEVISIO
Toissijaiset TV -toiminnot (paina
[All functions] -nappia yhdessä
halutun toiminnon kanssa)

Ensisijaiset TV -toiminnot (käytetään suoraan näppäimistöltä)

Laitevalinta - TV
Valikon selaus ja valinta

Kanava + ja -

Äänenvoimakkuus + ja -

Valikko
Mykistys

Installointi (ohjelmat ja toiminnot)

Ääni- / kuvalähteen valinta tai
lisätoiminnot

Kirkkaus + ja Värikylläisyys + ja -

Numeronäppäimet

Kontrasti + ja - tai Zoom + ja Normalisaatio
Ohjelmapaikat 13, 14, 15, 16
tai ala-valikko

Ohjelman-/kanavan valinta

Teksti-TV

Kaksikieli tai erikoistoiminnot

TV kuvan tai tekstin valintanäppäin

Stereoeffektit tai erikoistoiminnot

Tekstisivun pito
Suora kanava-asetus tai automaattihaku

Teksti/TV miksaus tai suurennus tai
indeksi tai tekstisivun valinta

Kello
Muisti

Valmiustila
Esiasetusnappi
merkkikoodin
syöttämiseen

Esiasetusnappi
mallikoodin
syöttämiseen

Paina tätä näppäinta yhtä
aikaa halutun toiminnon
näppäimen kanssa

VIDEO

DVD

Tämä kaukosäädin pystyy ohjaamaan kaikki toiminnot jotka
normaalikäytössä tarvitset. Joidenkin laitteiden kohdalla
saattaa kuitenkin olla että alkuperäinen kaukosäädin sisältää
enemmän toimintoja kuin mitä tässä laitteessa on.

Ohjattavan laitteen valinta

Ohjattavan laitteen valinta
Valikon selaus

Äänenvoimakkuus (TV)

Ohitus (skip) + ja -

Kanava + ja -

Päävalikko
TV / DVD

Toisto

Toisto

Pysäytys

Pysäytys

Tauko

Tauko

Nauhoitus (paina samalla “toisto”)

Pikakelaus eteen

Pikakelaus taakse

Pikakelaus taakse

Pikakelaus eteen

Ääni
Asetus
Päävalikko
Valikko, paluu

Virta / Valmiustila

Hidastus
Tekstitys
Kuvakulma
Näyttö
Virta / Valmiustila

SATELLIITTI- JA DIGIVASTAANOTTIMET
Ensisijaiset toiminnot (käytetään
suoraan näppäimistöltä)

Valikon selaus ja valinta

Toissijaiset toiminnot (paina
[All functions] -nappia yhdessä
halutun toiminnon kanssa)
Laitevalinta

Äänenvoimakkuus (TV)
Kanava + ja -

Kuva

TV/SAT - AUX -EXT - SAT - AV

Ääni

Mykistys

Äänenvoimakkuus (SAT)

MENU - SERVICES - MARK
NAVIGATOR
Numeronäppäimet
A - B - C - D / punainen - vihreäkeltainen - sininen
EPG - GUIDE - TEXT
EXIT - ESC - QUIT -TV/DVD
- TV/DBS - RETURN
RADIO - TV/R

BACK
WIDE
ALT - RETURN
PROGR - LIST - OPTION - LISTE
- TV GUIDE
PERSO - HELP - EDIT - FORMAT
- SOUND
SERV - FREEZE - TEXT - DIGI/ANA

INFO - I - GUIDE

ESQ - INTERACTIVE - EXIT - OPT
- STORE

Virta / Valmiustila

SLEEP - PAUSE - TIMER - FAV

http://www.sosremotes.com
http://www.viikari.com
Sammontie 1
06150 Porvoo
Puh. 019-524 5021

BACK - RETURN - UHF - SCAN
- EPG
Paina tätä näppäinta yhtä
aikaa halutun toiminnon
näppäimen kanssa

