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Funcţia Tastelor

1. TV: Selectati aparatul pe care doriţi să-l
controlati.

2. Telecomanda inchide si deschide televizorul.
3. Meniu: funcţionează ca şi Meniu (pentru

a ajusta unele funcţii ale televizorului) sau
OSD (on-screen Display) sau tasta Memory
pe telecomanda originala.

4. Tastele în sus, în jos, stânga, dreapta, OK,
EXIT , functioneaza la fel ca pe telecomanda
originala pentru meniul funcţie.

5. SET: Setup / configurarea telecomenzii
6. Oprirea sunetului
7. CH ±: funcţionează ca şi Canal Sus şi Jos la

fel ca pe telecomanda originala
8. Vol ±: Control de volum ca volum de Sus si

Jos la fel ca pe telecomanda originala
9. 0-9: Numărul tastelor funcţionează la fel ca

pe telecomanda originala
10. Pentru a trece la canalul selectat imediat

(mai puţin de 3 cifre)
11. Tv video
12. Pagina in asteptare
13. Mod Teletext
14. Schimbare Tv/Teletext
15. Rosu, verde, galben si albastru: pentru TV

Fast Teletext.
16. Program TV de afişare (dacă este acceptat

de aparat)
17. Arata operaţiunea de stare

Descriere generală:
Vă mulţumim pentru achiziţionarea teleco-
menzii universale Hama 1 in 1. Aceasta tele-
comanda conţine una dintre cele mai extinse
library code. Această telecomanda vă permite
să operati pe cele mai multe televizoare găsite
pe piaţă astăzi.
Un LED de control sprijină programarea tele-
comenzii Hama 1 in 1. Telecomanda universala
contine toate controalele esenţiale de bază ale
funcţiilor de televizor. Vă rugăm să citiţi acest
manual cu atenţie, in totalitatea Inainte de a
utiliza această telecomanda pentru prima dată.

Introducerea bateriilor:
Aceasta telecomandă necesită 2 baterii AAA

(nu sunt incluse) pentru a fi operationala.
1. Intoarceti telecomanda si scoateti capacul

din spate.
2. Introduceţi bateriiIe. Asiguraţi-vă că polari-

tatea este corectă. (A se vedea marcajele (+)
şi (-) 1n compartimentul bateriei)

3. Introduceţi capacul in pozitia initiala.

Telecomanda universal Hama 1 in 1 este
un nou model pre-programat pentru piaţa
europeană, care are un cod library extins,
puternic in functii si stabil in calitate.
Caracteristicile telecomenzii universale sunt:
A. 4 Moduri de funcţionare: Modul setup,

Modul de cautare manuala, Auto Cautati si
Afisaj Mod.

B. back-up de memorie pentru a pastra setarile
C. LED indicator pentru momentul transmiterii.
D. setarea indicatorului LED
E. Teletext 1 Fastext funcţie
F. Meniu funcţie

Manual de utilizare
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Setarea telecomenzii universal.
Configurarea prin codul brandului (marcii
de televizor):
In funcţie de aparatul atasat si codul brandului
(marcii televizorului), gasiti codul brandului
aparatului si codul aparatului pe care vreti sa-l
controlati. De exemplu, puteţi gasi codurile
pentru SONY TV: 010, 011, 028, 030 şi Apoi
urmaţi paşii de mai jos :
a. Apasaţi şi ţineţi tasta [SET]. Apoi, apăsaţi

tasta aparatul pa care doriţi să-l controlati,
cum ar fi [TV].

b. LED-ul se va aprinde pe moment. Apoi
eliberati ambele taste pe care ati apasat
mai inainte.

c. Introduceţi cele 3 cifre ale codului aparatului
(pentru exemplu: codul 010 pentru
SONY TV).

d. in cazul in eare codul de aparat a fost intro-
dus corect, LED-ul se va stinge si mergeţi
la pasul urmator Dacă codul este introdus
incorect, LED-ul va clipi de două ori şi se
intoarce la modul setare, apoi reveniti la
pasul c.

e. Încercaţi dacă tastele de pe telecomanda
funcţionează sau nu. Dacă nicio tasta nu
functioneaza sau unele taste functioneaza
corect si celelalte inadecvat incercati alte
coduri de aparat ale aceluiasi brand (de
exemplu: cod 028,030 SON Y TV), repetaţi
pasii pana veti gasi un cod care funcţionează
destul de bine.

Observaţie: in procesul de instalare, dacă doriţi
sa ieşiti din modul de configurare, vă rugăm să
apăsaţi tasta de dispozitiv. încazul in care nicio
tasta nu este apasata in 10 secunde, teleco-
manda va părăsi modul de cofigurare automat.)

Configurarea prin cautare manuala:
După ce aţi setat telecomanda prin codul
brandului de mai multe ori si incă telecomanda
nu funcţionează (adică aparatul nu poate fi incă
controlat), sau nu puteţi gasi codul dispoziti-
vului de brand corect, puteţi folosi „Cautare
Manuala”
a. Porniti aparatul pe care vreti sa-l controlati
b. Apăsaţi şi ţineţi tasta[SET] Apoi, apsaţi tasta

aparatul pa care doriţi să-l controlati, cum
ar fi [TV].

c. LED-ul va fi aprins pe moment Apoi elibe-
rati ambele taste pe care le-aţi apasat mai
inainte.

d. Indreptati telecomanda universala catre apa-
rat si apasati tasta „POWER” ,telecomanda
intra in modul „Manual Search” si LED-ul se
aprinde continuu

e. A se vedea dacă aparatul reactioneaza sau
nu. Dacă funcţionează, mergeti la pasul
f; Dacă nu, repetaţi pasul d la fiecare 1
secunda.

f. Verificati daca celelalte taste functioneaza.
Daca tastele nu functioneaza apasati tasta
aparatului pentru a iesi din „Manual Search”.
Daca majoritatea tastelor nu funcţionează
suficient de bine repetati pasii d pana la f.

Observaţii:
- Ori de câte ori doriţi să iesiti sau să modificaţi

modul de căutare„ apăsaţi tasta de aparat
pentru a ieşi, şi LED-ul se va opri.

- În modul „Manual Seareh”, in afară de
tasta[POWER] , ([PUTERE] toate celelalte
taste pot fi verificate in mod normal. Daca
nicio tasta nu va fi apasata in 30 de secunde
se va iesi automat din „Manual Search”

- Se poate utiliza tasta SET pentru a schimba
directia de cautare din inainte in inapoi si
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invers
Configurarea prin Auto Search:
Aceasta cautare este similara cu Manual
Search (Cautare Manuala) cu excepţia ca
acesta transmite semnalul POWER in mod
automat in loc de apasarea manuala a tastelor
in timpul cautarii:
a. Porniti aparatul pe care vreti să-l controlati
b. Apăsaţi şi ţineţi tasta[SET] . Apoi, apăsaţi

tasta aparatului pe care doriţi să-l controlati,
cum ar fi [TV]. pentru mai mult de 3 secunde
şi apoi eliberaţi-le, modul auto search
incepe. Telecomanda universala intra in
modul Auto Search, LED-ul clipeste iar
telecomanda transmite semnalul POWER in
mod automat la fiecare 2 secunde.

c. A se vedea dacă aparatul reactioneaza
sau nu, in momentul in care aparatul
reacţionează, apăsaţi orice tastă (cu
excepţia tastei SET ) pentru a opri modul
Auto Search.

d. Verificati daca celelalte taste functioneaza.
Daca majoritatea tastelor nu functionea-
za suficient de bine reluati Auto Search
(Cautare Automata) din nou.

Observatii:
- Trebuie sa indreptati telecomanda catre

aparatul pe care doriti să-l controlati in timpul
modului Auto Search (Cautare Automata).

- Ori de căte ori doriţi să părăsiti modul Auto
Search, apăsaţi orice tastă (cu excepţia tastei
SET ) pentru a parasi modul, şi LED-ul se va
opri. Modul Auto Search este oprit

- Cand telecomanda universala cauta prin
toate codurile (aproximativ 10 minute ) dupa
aceasta cautare va iesi automat din modul
Auto Search.

- in cazul in care nu aţi oprit modul de căutare
in momentul in care aparatul a reacţionat,
aveţi posibilitatea de a utiliza modul Manual
Search pentru a căuta inapoi si a gasi codul
peste care ati trecut.

Configurarea prin codul aparatului:
Codul aparatului este o serie de 3 cifre si orica-

re din aceste trei cifre pot indicate:
1. Descopera codul aparatului pe care doresti

sa-l afisezi.
2. Apăsaţi şi tineţi tasta [SET], in acelasi timp

apăsati pe cifra care doriti sa o afişati, cum
ar fi 1,2 sau 3.

3. Eliberaţi ambete taste
4. Numarati de cate ori LED-ul clipeşte, şi

numarul este cifra din cod. Dacă LED-ul nu
clipeste cifra este zero. De exemplu: pentru
codul 138

SET +1 (prima cifră):
LED-ul clipeşte 1 data

SET+ 2 (a doua cifră):
LED-ul clipeşte de 3 ori

SET+ 3 (a treia cifră):
LED-ui clipeşte de 8 ori
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Resetare

Utilizaţi funcţia Resetare pentru a şterge toate
setarile

1. Apăsaţi şi ţineţi tasta [SET].
2. Apoi, apăsaţi şi ţineţi tasta [0] pentru mai

mult de 3 secunde.
3. Apoi. eliberati ambele taste apăsate,

LED-ul va clipi de două ori si se va opri, tele-
comanda universala a fost resetata.
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All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany

www.hama.com


