УНИВЕРСАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ за телевизор SHARP SH-1LC PIL1044
Поставете батериите и проверете дали дистанционното управление работи с телевизора.
Дистанционното управление е съвместимо с повечето телевизори Sharp.
Ако дистанционното управление работи, не е необходима допълнителна конфигурация. В случай, че
телевизорът не реагира на дистанционното управление, изберете един от
следните методи за дистанционно кодиране.
A. ВЪВЕЖДАНЕ НА КОД
1. Натиснете и задръжте бутоните MUTE и POWER едновременно за 3 секунди или докато светне индикатора.
Можете да освободите бутоните.
2. Въведете трицифрен код. Ако въведения код е правилен, LED индикаторът ще изгасне. Ако кодът е
неправилен, светодиода ще продължи да свети. В този случай въведете отново кода.
КОДОВЕ: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021,
022, 023, 024
3. Ако дистанционното управление все още не работи, моля, опитайте с друг код от списъка.
Забележка: Ако искате да излезете от режима ВЪВЕЖДАНЕ НА КОД, натиснете бутон MUTE.
Б. ПРОВЕРКА НА КОД
1. Натиснете и задръжте бутоните MUTE и POWER едновременно за 3 секунди или докато светне индикатора.
Можете да освободите бутоните.
2. Натиснете последователно бутони 9, 9, 0. LED индикаторът ще мигне два пъти, след което ще
изгасне.
3. Натиснете бутони съответно 1, 2, 3. След натискане на бутон 1, LED индикаторът ще мига. Броят на
миганията показва първата цифра от кода. Ако светодиодният индикатор не мига, това означава, че първата
цифра на кода е 0.
Пример: предишен код на дистанционно управление: 005

В. ОБУЧАВАНЕ ОТ ОРИГИНАЛНО ДИСТАНЦИОННО:
Този метод е подходящ за IR дистанционни управления. Не е съвместим с RF, Bluetooth и wireless
дистанционни.
1. Натиснете и задръжте бутоните MUTE и VOL + за около 5 секунди.
Пуснете бутоните, когато LED индикаторът светне.
2. Поставете оригиналното дистанционно управление пред дистанционното управление PIL1044 с
излъчвателите един срещу друг на разстояние 1-3 см. Не размествайте дистанционните.

3. Натиснете произволен бутон на оригиналното дистанционно управление. След като получи информацията,
индикаторът на дистанционното управление PIL1044 ще започне да мига,
освободете бутона на оригиналното дистанционно управление. Натиснете бутона на дистанционното
управление PIL1044, на който искате да зададете функцията на оригиналното дистанционно.

4. След като обучите бутоните, натиснете и задръжте бутона MUTE, след което натиснете бутона VOL-. LED
индикаторът ще изгасне.
Забележка: По време на процеса на обучение, ако не е натиснат бутон в рамките на 25 секунди, обучението
ще завърши без запазване.
Г. ПРОГРАМИРАНЕ С ЕДИН БУТОН:
Съвет: Дистанционните A и B са еднакви.
A: дистанционното, което е програмирано
B: дистанционното управление, което ще се програмира
1. Поставете дистанционните едно срещу друго, като излъчвателите трябва да са обърнати един към
един на разстояние 1-3 см.
2. „B“ дистанционно управление: Натиснете и задръжте бутона MUTE и бутон 3 за повече от 3 секунди. Когато
LED индикаторът светне, освободете бутоните.
Дистанционното е готово за обучение.

3. „А“ Дистанционно управление: Натиснете и задръжте бутоните MUTE и бутон 1 за повече от 3 секунди.
Когато LED индикаторът светне, освободете бутоните.

Когато LED индикаторът на двете дистанционни управления мига три пъти бавно след това изгане, това
означава, че обучението е приключило.
Забележка: Проверете дали B дистанционното управление работи. Ако не, моля, повторете стъпки 1-3.
Натиснете бутоните MUTE и VOL-, за да излезете.

