
УПЪТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДИСТАНЦИОННО 
УПРАВЛЕНИЕ EDISION UNIVERSAL 1

Дистанционното управление EDISION UNIVERSAL 1 е съвместимо с всички 
EDISION приемници и е препрограмирано с 5 основни функции за SAMSUNG и 
LG телевизори. Като алтернатива има възможност да програмирате неговите 5 
програмируеми бутона с всяка една функция на вашият телевизор.

Дистанционното управление има 5 обучаващи се функционални 
бутона в горната дясна ТВ част на предният му панел. 
Всеки един от тях мож да бъде използван примерно за следните 
функции:

Дистанционното управление е в режим на програмиране.

1. В рамките на 10 секунди натиснете бутонът, който искате да програмирате, 

След последният програмиран бутон дистанционното управление излиза от 
режим на програмиране, ако не получи сигнал в рамките на 10 секунди.

например [TV Power] и светлинният индикатор ще започне да премига.

3. Натиснете и задръжте за 3 секунди бутонът на оригиналното дистанционно 
управление, който искате да бъде обучен, например [Вкл/Изкл]. Ако светлинният 
индикатор премигне 3 пъти и продължи да свети постоянно това означава, че 
сигналът от оригиналното дистанционно управление е успешно получен и 
запаметен. Ако светлинният индикатор премига и се изключи това означава, че 
обучението е било неуспешно и трябва да повторите процедурата.

* LG & SAMSUNG марките принадлежат съответно на LG Electronics Inc. и 
Samsung Electronics Co., Ltd. Те са споменати тук само за потребителска 
информация и поддръжка. Съществува много малка възможност някой от 
моделите или функциите на телевизорите SAMSUNG и LG да не се 
поддържат изцяло.

Натиснете и задръжте за 5 секунди бутонът [TV Power] докато светлинният 
индикатор започне да свети постоянно и след това отпуснете. 

1. Имайте предвид, че програмируемите бутони са 5 (оградени в горната дясна част на 
дистанционното управление). Останалите 48 бутона са за управление на вашият EDISION 
приемник.

2. В процеса на обучение, ако светлинният индикатор примигне 3 пъти и продължи да 
свети постоянно, дистанционното управление е готово за обучение на следващия бутон.

6. Ако имате въпроси не се колебайте да попитате 
вмагазина от който сте го закупили.
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1. Включване и изключване на ТВ [TV POWER]
2. Избор на съотношението на екрана [Auto, 16:9, 4:3 и т.н.]
3. Увеличаване или намаляване силата на звука [VOL+, VOL-]
4. Функция назад или изход [BACK или EXIT]

Останалите 48 бутона са за управление на вашият EDISION приемник.

Програмиране

2. Насочете IR предавателя на оригиналното дистанционно управление към IR
предавателя на EDISION UNIVERSAL 1 дистанционното управление. 
(разстоянието между двете дистанционни управления трябва да е около 2-3см)

След успешно програмиране на първият бутон изберете следващият 
за програмиране и повторете горните стъпки от 1 до 3.

Забележка:

3. Петте обучаеми бутона имат възможност да бъдат обучени от всякакви дистанционни 
управление от различни марки телевизори или други устройства.

5. Имайте предвид, че функциите на почти всички дистанционни управление могат да 
бъдат обучени, но има и някой изключения.


