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Opis
Wytrzymały i prosty w obsłudze uniwersalny pi-
lot zdalnego sterowania, który z powodzeniem 
zastąpi stare, zagubione lub uszkodzone piloty. 
Współpracuje z  większością marek telewizo-
rów, odtwarzaczy DVD z tunerami satelitarny-
mi, odtwarzaczami video, odtwarzaczami audio 
i innymi urządzeniami audio-video typu wieża.
Za pomocą pilota można obsługiwać do 12 
urządzeń. Pilot posiada bogatą bibliotekę kodów.

Przycisk 
na pilocie Urządzenie Liczba 

kodów
Zakres 
kodów

TV TV/CTV/TXT 354
0000–0268
0700–0746
1000–1037

VCR VCR 107 269–370
750–754

SAT/CBL
Telewizja 

satelitarna/
kablowa

263
0371–0523
0800–0884
2000–2024

AUX
CD/LD/DVD/ 
VCD/AMP/

HiFi
186 0524–0690

3000–3018

Programowanie pilota
Przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi 
urządzeniami w pilocie odbywa się przyciska-
mi: TV, VCR, SAT/CBL, DVD.

1.	 Ustawienie	 urządzenia	 za	 pomocą	 kodu	
z listy:

A. Odszukaj właściwą markę i kod urządzenia, 
które chcesz obsługiwać, na liście kodów.
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B. Naciśnij jednocześnie przyciski: SET i  TV1 
lub inny (zależnie od urządzenia, którym 
chcesz sterować) – zaświeci się dioda LED.

C. Wprowadź 4-cyfrowy kod.
D. Jeśli wprowadzony kod jest poprawny, dio-

da LED zgaśnie. Natomiast jeśli kod nie jest 
prawidłowy, dioda LED błyśnie dwa razy 
i nadal będzie się świecić. Wówczas należy 
powtórzyć krok C i wprowadzić inny kod dla 
danej marki.

E. Jeśli dany kod nie zapewnia działania 
wszystkich funkcji, należy spróbować innego 
kodu dla danej marki. 

F. Nie należy przekraczać 10 sekund pomiędzy 
kolejnymi przyciśnięciami. Jeżeli przez ten 
okres nie zostanie podjęta żadna akcja, tryb 
programowania zostanie zakończony auto-
matycznie.

G. Po przyciśnięciu klawisza oznaczającego 
dane urządzenie można wyjść z trybu usta-
wień.

W przypadku gdy nie znamy marki urządzenia 
lub nie możemy znaleźć jego kodu na liście 
kodów można skorzystać z funkcji ręcznego 
lub automatycznego wyszukiwania właściwego 
kodu.
2.	 Ustawienie	urządzenia	za	pomocą	ręczne-
go	wyszukiwania:

A. Włącz urządzenie, które chcesz obsługiwać. 
Niektóre magnetowidy działają tylko z  włą-
czoną kasetą.

B. Naciśnij jednocześnie przyciski: SET i TV1 lub 
inny (zależnie od urządzenia, którym chcesz 
sterować) – zaświeci się dioda LED.
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C. Naciśnij i zwolnij przycisk SET – dioda LED 
zacznie migać. 

D. Skieruj pilota w kierunku urządzenia i naciśnij 
przycisk POWER. W  przypadku urządzeń 
VCR/CD/DVD/AUX/TAPE można alternatyw-
nie przycisnąć przycisk PLAY.

E. Sprawdź, czy pilot reaguje. Jeśli nie, powta-
rzaj punkt D w odstępach co 1 sekundę.

F. Jeżeli urządzenie zareaguje na sygnał wy-
syłany z pilota należy natychmiast nacisnąć 
przycisk TV1 lub inny wcześniej wybrany 
aby zatrzymać dalsze wyszukiwanie.

G. Jeśli dany kod nie zapewnia działania 
wszystkich funkcji, należy dalej wyszukiwać 
innego kodu dla danej marki.

H. Po przyciśnięciu klawisza oznaczającego dane 
urządzenie można wyjść z trybu ustawień. Po 
opuszczeniu trybu zgaśnie dioda LED.

UWAGA! Za pomocą przycisku SET można 
zmienić kierunek wyszukiwania i znaleźć po-
prawny kod.
W trypie wyszukiwania ręcznego, poza przy-
ciskiem  POWER, można sprawdzać funkcje 
pozostałych przycisków bez wyjścia z trybu 
wyszukiwania. 
Jeżeli przez 30 sekund nie będzie podjęta żadna 
akcja wówczas tryb wyszukiwania urządzenia 
zostanie zakończony automatycznie.

3.	 Ustawienie	urządzenia	za	pomocą	automa-
tycznego	wyszukiwania:

A. Włącz urządzenie, które chcesz obsługiwać. 
Niektóre magnetowidy działają tylko z włą-
czoną kasetą.
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B. Naciśnij przycisk SET i przytrzymaj a następ-
nie naciśnij przycisk POWER na co najmniej 
3 sekundy. Wyszukiwanie automatyczne roz-
pocznie się po zwolnieniu obu przycisków. 
Dioda LED co 2 sekundy będzie migać.

C. Jeżeli urządzenie zareaguje na sygnał wysy-
łany z pilota należy nacisnąć dowolny przy-
cisk (oprócz przycisku SET) aby zatrzymać 
dalsze wyszukiwanie. 

D. Jeśli dany kod nie zapewnia działania 
wszystkich funkcji, należy powtórzyć czyn-
ności z punktu B aby wyszukać innego kodu 
dla danego urządzenia.

Wskazanie kodu przez pilota
Kod urządzenia to liczba 4-cyfrowa. Pilot po-
siada możliwość wskazania tych liczb. W  tym 
celu należy przełączyć pilota w tryb urządzenia, 
którego zaprogramowany kod chcemy poznać 
(odpowiednio: TV/VCR/SAT/CBL/AUX):
1. Nacisnąć jednocześnie klawisz SET i klawisz 

oznaczający dane miejsce w kodzie (np: 1, 
2, 3 lub 4).

2. Puścić oba przyciski.
3. Następnie należy policzyć ile razy zabłyśnie 

dioda LED. Częstotliwość mrugnięć wskazu-
je daną cyfrę. Jeżeli kontrolka LED nie zabły-
śnie, oznacza to cyfrę 0.

4. 
Na przykład: kod 0138 pokazany będzie nastę-
pująco:
SET+1 (1 pozycja): LED 0 błysk
SET+2 (2 pozycja): LED 1 błyski
SET+3 (3 pozycja): LED 3 błysków
SET+4 (4 pozycja): LED 8 błysków
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Funkcja	Punch	Through	 
(funkcja	przekierowania)
Istnieje możliwość regulacji głośności lub wy-
ciszenia jednego urządzenia (np. telewizora), 
gdy pilot znajduje się w  trybie obsługi innego 
urządzenia (np. VCR lub DVD).

Instalacja	baterii
Uniwersalny pilot zasilany jest 2 bateriami typu 
AAA.
1. Odwrócić pilota i zdemontować klapkę.
2. Włożyć baterie w odpowiednie miejsce i we 

właściwy sposób.
3. Zamontować klapkę.
Podczas wymiany baterii istnieje możliwość 
utraty danych. Wówczas proces programowa-
nia należy powtórzyć.
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KODY IR / TV/TXT
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KODY IR / TV/TXT
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KODY IR / TV/TXT
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KODY IR / TV/TXT
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KODY IR / VCR
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KODY IR / VCR
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KODY IR / SAT/DSS
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KODY IR / SAT/DSS



RC UNI-41

str. 17 

KODY IR / SAT/DSS



PILOT UNIWERSALNY

str. 18 

KODY IR / TV KABLOWA

KODY IR / HIFI

KODY IR / CD

KODY IR / AUX
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KODY IR / LD/DVD
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Instrukcja obsługi jest integralną częścią 
produktu.

 2. Przed rozpoczęciem korzystania z urządze-
nia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją obsługi i bezwzględnie jej prze-
strzegać. 

 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody spowodowane nieostrożną i nieod-
powiedzialną obsługą, nieprzestrzeganiem 
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz 
użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz ze specyfikacją tech-
niczną opisaną w niniejszej instrukcji.

 4. Instrukcję obsługi wraz z dowodem zakupu 
należy zachować w razie ewentualnej rekla-
macji.

 5. przed rozpoczęciem użytkowania należy 
sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszko-
dzone. Jeżeli jakakolwiek część jest uszko-
dzona, nie należy korzystać z urządzenia.

 6. Wszelkich napraw urządzenia może dokony-
wać jedynie Autoryzowany Punkt Serwisowy. 
Nie należy tego dokonywać na własną rękę.

 7. Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wo-
dzie lub jakimkolwiek innym roztworze.

 8. Chronić urządzenie przed upuszczeniem, 
wstrząsem i uszkodzeniami mechanicznymi.

 9. Chronić urządzenie przed bardzo wysokimi 
lub niskimi temperaturami.

10. Nie zaleca się umieszczania w pobliżu urzą-
dzenia źródeł otwartego ognia, takiego jak 
np. palące się świece.

11. Podczas czyszczenia nie używać ściereczek 
ani proszków do szorowania, a także silnych 
detergentów, alkoholu lub rozpuszczalników.
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12. Produkt należy chronić przed dziećmi, urzą-
dzenie ani opakowanie w żadnym wypadku 
nie może stać się przedmiotem zabaw dzieci.

Warunku gwarancji dostępne są na stronie:
www.solid-polska.pl/gwarancja

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

GWARANCJA

Należy zapoznać się z  lokalnymi zasadami 
zbiórki i  segregacji sprzętu elektrycznego 
i  elektronicznego. Należy przestrzegać prze-

pisów i  nie wyrzucać zużytych produktów elektro-
nicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa 
domowego. Prawidłowe składowanie zużytych pro-
duktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na 
środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Wyprodukowano w ChRL dla
DPM Solid Polska
ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko
tel. +4861 29 65 470, 
fax +4861 29 67 476
www.dpm.eu  info@dpm.eu 20

14
/0

3/
06

/IN
21

8



PILOT UNIWERSALNY

str. 22 

NOTATKI
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