Обучение (програмиране) на бутоните
на пулта за дистанционно управление на IP Box NexBox A95X
за управление и на телевизора
Вашето дистанционно разполага с функция, която копира основните функции на
дистанционното управление на телевизора. Това позволява да контролирате както приемника, така и
телевизора, като използвате само дистанционното управление на приемника.
Предвидени са пет бутона, които можете да програмирате за управление на телевизора:
-

Включване/изключване на телевизора

-

Увеличаване на силата на звука на телевизора

-

Намаляване на силата на звука на телевизора

-

Заглушаване на звука на телевизора

-

Смяна на видео входа на телевизора

Копиране на функциите от дистанционното на телевизора:
-

Стъпка 1: Натиснете и задръжте бутона „Включване/изключване на телевизора“ (
) от
дистанционното на приемника за около 5 секунди, докато светлинният индикатор спре да мига
и остане включен постоянно. Вашето дистанционно вече е в режим на копиране.

-

Стъпка 2: Натиснете и задръжте бутона „Включване/изключване на телевизора“ (
) от
дистанционното на приемника за около 1 секунда. Светлинният индикатор на дистанционното
на приемника ще започне да мига, което показва че Вашето дистанционно е готово да приеме
сигнал от дистанционното на телевизора.

-

Стъпка 3: Насочете дистанционното на телевизора към дистанционното на приемника, след
което натиснете и задръжте бутон „Включване/изключване на телевизора“ от дистанционното
на телевизора за около 3 секунди, за да се изпрати сигнала. Двете дистанционни не трябва да
са на повече от 4-5 см едно от друго. Ако светлинният индикатор примигне 3 пъти, след което
започне да свети постоянно, значи програмирането е успешно.

Повторете стъпки 2 и 3 и за бутоните „Увеличаване на силата на звука на телевизора“ (
„Намаляване на силата на звука на телевизора“ (
), „Заглушаване на звука на телевизора“ (
и „Смяна на видео входа на телевизора“ (
).

),
)

Ако програмирането на някой от бутоните е неуспешно, светлинният индикатор ще примигне
5 пъти. Тогава трябва да повторите стъпките 2 и 3 за този бутон отново.
След като завършите програмирането, натиснете кой да е бутон извън бутоните за управление
на телевизора за да излезете от режима на програмиране. Ако докато сте в режим на програмиране
за период от 15 секунди не натиснете нито един бутон, пултът сам се връща в нормален режим.
Ако желаете да препрограмирате някой от бутоните, изпълнете стъпки от 1 до 3 за този бутон
отново.

