
 

 

 

 

 

Diaľkový ovládač 

 
URC 3415 

  

Návod na obsluhu     Slovensky 
 

Poďakovanie 

Ďakujeme, že ste si kúpili diaľkový ovládač URC 3415. Spoločnosť One For All sa trvalo snaží vyvíjať, 

vyrábať a uvádzať na trh vysoko kvalitné inovatívne výrobky, ktoré budú spĺňať Vaše požiadavky. 

Prečítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a nechajte si ho pre potrebu do budúcnosti.



Balenie s diaľkovým ovládačom obsahuje: 

- diaľkové ovládanie televízneho prijímača ONE FOR ALL 

- príručku k diaľkovému ovládaniu ONE FOR ALL. 

 

Príručka je rozdelená do dvoch častí: pokyny k nastaveniu a kódy 

zariadenia. 

Príručku môžete neskôr znovu potrebovať, preto ju starostlivo 

uschovajte. 

Do diaľkového ovládania ONE FOR ALL sa vkladajú 2 nové 

alkalické batérie AA/LR6. 

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL je určené k ovládaniu 

televízneho prijímača. 

 

Inštalácia batérií 

 

Do diaľkového ovládania ONE FOR ALL sa vkladajú 2 nové 

alkalické batérie AA/LR6 (nie sú súčasťou dodávky). 

1. Zložte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládania ONE 

FOR ALL tak, že stlačíte západku. 

2. Nasmerujte batérie podľa značiek + a – v priehradke pre batérie 

a vložte ich do priehradky. 

3. Zatlačte kryt batérií späť na miesto. 

 

Dôležité poznámky: 

- Ak nechcete diaľkové ovládanie ONE FOR ALL po výmene batérií 

znovu programovať, musíte nové batérie vložiť do 5 minút. Ďalej je 

vhodnejšie nepoužívať nabíjacie batérie. 

- Na vnútornej strane krytu batérií je umiestený štítok, na ktorý si 

môžete po nastavení diaľkového ovládania ONE FOR ALL pre 

príslušné zariadenie poznamenať nastavovací kód. Poznamenajte 

si kód, aby ste ho nabudúce ľahko a rýchle našli. 

 

 

Klávesnica 

1.  Kontrolka LED 

Kontrolka LED (Light Emitting Diode) svieti červene a ukazuje, 

že diaľkové ovládanie funguje. 

2.  Tlačidlo MAGIC 

Tlačidlo MAGIC slúži k nastaveniu diaľkového ovládania ONE 

FOR ALL. 

3. Tlačidlo PONUKA (MENU) 

Tlačidlo MENU obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom 

diaľkovom ovládaní. 

4. Tlačidlo napájania 

Tlačidlo napájania obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom 

diaľkovom ovládaní. 

 

5. Tlačidlo zariadenia 

Keď stlačíte tlačidlo TV, môžete pomocou diaľkového ovládania 

ovládať funkcie televízneho prijímača. 

6. Tlačidlá s čísla 

Tlačidlá s čísla (0 – 9, 10, 20 (AV)) poskytujú rovnaké funkcie 

ako na pôvodnom ovládaní, ako je napríklad priamy prístup k 

výberu programu. Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie používa 

jedno či dvojciferné prepínanie vstupu (symbol -/--), môžete túto 

funkciu ovládať stlačením tlačidla -/--, ktoré má rovnakú funkciu 

ako tlačidlo 10. Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie má tlačidlo 

20, nájdete túto funkciu pod tlačidlom AV. 

7. Tlačidlá kanál + / - 

Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako na pôvodnom diaľkovom 

ovládaní. Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto 

tlačidlá k prechádzaniu ponukou. 



8. Tlačidlo zníženie 

Tlačidlo zníženie obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom 

diaľkovom ovládaní. Pokiaľ ste na pôvodnom diaľkovom 

ovládaní počas práce s ponukou používali tlačidlo OK alebo 

ENTER, môžete pre túto funkciu použiť toto tlačidlo. 

9. Tlačidlá hlasitosť + / - 

Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako na pôvodnom diaľkovom 

ovládaní. Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto 

tlačidlá k prechádzaniu ponukou. 

10. Tlačidlá služby Teletext a Fastext 

Textové tlačidlá slúžia k prístupu k funkciám služby Teletext 

televízneho prijímača. Televízni prijímač samozrejme musí byť 

vybavený funkciou Teletext. 

 Tlačidlo zapnúť text: Prevedie televízni prijímač do režimu 

Teletext.  

 Tlačidlo vypnúť text: Prepne televízni prijímač späť do 

bežného režimu. U niektorých prijímačov sa toto robí tak, že 

niekoľkokrát stlačíte tlačidlo zapnúť text. 

 Tlačidlo pridržať / zastaviť: Zastaví zmeny stránok. 

 Tlačidlo zväčšiť: Zobrazí hornú polovicu stránky teletextu 

väčšími písmenami. Opätovným stlačením zväčšíte dolnú 

polovicu stránky teletextu. Ak sa chcete vrátiť späť do bežného 

prehliadania teletextu, v závislosti na používanom televíznom 

prijímači znovu stlačte tlačidlo zväčšiť, alebo stlačte tlačidlo 

zapnúť text. 

 

Po vstupe do textového režimu môžete pomocou červeného, 

zeleného, žltého a modrého tlačidla v dolnom riadku získať 

prístup k funkciám služby Fastext televízneho prijímača. Ak sú na 

pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu 

ponukou, tlačidlá služby Fastext na diaľkovom ovládaní ONE FOR 

ALL pravdepodobne budú fungovať rovnako. 

 

Dôležitá poznámka: Podrobnejší popis služieb Teletext a Fastext 

nájdete v príručke k vášmu televíznemu prijímaču. Uvedomte si, že 

rôzne prijímače riadia funkcie služby Teletext a Fastext rôzne. U 

konkrétneho modelu nemusia byť dostupné všetky funkcie služby 

Teletext. 

 

 

Nastavenie diaľkového ovládania ONE FOR ALL 

 

Kým začnete, prečítajte si pozorne tieto pokyny. 

Priame nastavenie kódu 

Postup nastavenia diaľkového ovládania ONE FOR ALL pre 

televízny prijímač: 

1.  V zozname kódov (originálny viacjazyčný návod 

strana 73 - 81) nájdete kód pre vaše zariadenie. 

Kódy sú uvedené podľa názvu značky. Najčastejší 

kód je uvedený ako prvý. Presvedčte sa, či je 

zariadenie zapnuté (nie v pohotovostnom režime). 

2.  Na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL stlačte 

tlačidlo TV. 

3.  Stlačte a pridržte tlačidlo MAGIC, až červená 

kontrolka dvakrát blikne. (Červená kontrolka blikne 

najskôr raz a potom dvakrát.) 

4.  Pomocou tlačidiel s číslami zadajte kód zariadenia 

o štyroch číslach. Červená kontrolka dvakrát 

blikne. 

5.  Teraz namierte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 

na zariadenie a stlačte tlačidlo napájania. Pokiaľ sa 

zariadenie vypne, je diaľkové ovládanie ONE FOR 

ALL pripravené pre ovládanie zariadenia. 

6.  Znovu zariadenie zapnite a vyskúšajte všetky funkcie 

diaľkového ovládania a zistite, či správne fungujú. Ak funkcie 

nefungujú, opakujte kroky 1 – 5 a použite iný kód uvedený pod 

rovnakou značkou. 

7. Pokiaľ zariadenie nereaguje, urobte kroky 1 až 5 s každým 

kódom uvedeným u danej značky. Ak pre vaše zariadenie 

nefunguje žiadny z kódov uvedených u príslušnej značky alebo 

pokiaľ značka zariadenia nie je v zozname vôbec uvedená, 

použite metódu vyhľadávania opísanú na strane 70. 

8.  Pre budúce použitie si do príslušných štyroch políčok v 

priehradke na batérie a na stranu 71 poznamenajte kód 

zariadenia. 

 

Dôležité poznámky: 

- Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stlačením tlačidla 

napájania. Skúste televízny prijímač zapnúť stlačením niektorého 

tlačidla s číslom alebo tlačidlom pre vypnutie textových služieb 

(VYPNÚŤ TEXT (TEXT OFF)). 

- Niektoré kódy sú si pomerne podobné. Pokiaľ zariadenie pri 

použití jedného z kódov nereaguje alebo nefunguje správne, 

skúste iný uvedený u príslušnej značky. 

 

Metóda vyhľadávania 

Ak ste vyskúšali všetky kódy uvedené pre príslušnú značku 

a zariadenie stále na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL nereaguje, 

skúste kód vyhľadať. Metóda vyhľadávania umožňuje nájsť kód 



vášho zariadenia prehľadaním všetkých kódov obsiahnutých v 

pamäti diaľkového ovládania ONE FOR ALL. Metódu vyhľadávania 

môžete tiež použiť, ak vaša značka nie je v zozname vôbec 

uvedená. 

Postup vyhľadávania kódu televízneho prijímača: 

1.  Zapnite televízny prijímač (nie len do 

pohotovostného režimu). 

2.  Na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL stlačte 

tlačidlo TV. 

3.  Stlačte a pridržte tlačidlo MAGIC, až červená 

kontrolka dvakrát blikne (červená kontrolka najskôr 

blikne raz a potom dvakrát). 

4.  Stlačte tlačidlá 9 9 1. Červená kontrolka dvakrát 

blikne. 

5.  Ďalej stlačte tlačidlo napájanie. 

6.  Natočte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL na 

televízny prijímač. Opakovane tlačte tlačidlo kanál 

+, až sa televízny prijímač vypne (pri každom 

stlačení tlačidla kanál + vyšle diaľkové ovládanie 

ONE FOR ALL signál POWER z ďalšieho kódu 

obsiahnutého v pamäti). Tlačidlo bude možno 

treba stlačiť viackrát (až 150krát), buďte preto 

trpezlivý. Pokiaľ niektorý kód vynecháte, môžete 

prejsť na predchádzajúci kód stlačením tlačidla 

kanál -. Pri tlačení tohto tlačidla musíte mať 

diaľkové ovládanie ONE FOR ALL neustále 

natočené na televízny prijímač. 

7.  Hneď ako sa televízny prijímač vypne, uložte kód 

stlačením tlačidla MAGIC. 

 

Dôležitá poznámka: 

- Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stlačením tlačidla 

napájania.  Skúste televízny prijímač zapnúť stlačením niektorého 

tlačidla s číslom alebo tlačidlom pre vypnutie textových služieb 

(VYPNÚŤ TEXT (TEXT OFF)). 

 

Hneď ako ste diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nastavili, môžete 

zistiť nastavený kód a poznamenať si ho pre budúce použitie. 

Príklad: Postup zistenia kódu televízneho prijímača: 

 

1.  Jeden krát stlačte tlačidlo TV. 

2.  Stlačte a podržte tlačidlo MAGIC, až červená 

kontrolka dvakrát blikne (červená kontrolka najskôr 

blikne raz, potom dvakrát). 

3.  Stlačte tlačidlá 9 9 0. Červená kontrolka dvakrát 

blikne. 

4.  Ak chcete zistiť prvú číslicu štvorciferného kódu, 

stlačte tlačidlo 1 a spočítajte bliknutie červenej 

kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblikne, ide o číslicu 0. 

5.  Ak chcete zistiť druhú číslicu, stlačte tlačidlo 2 

a spočítajte červené bliknutia. Pokiaľ kontrolka 

neblikne, ide  o číslicu 0. 

6.  Ak chcete zistiť tretiu číslicu, stlačte tlačidlo 3 

a spočítajte červené bliknutia. Pokiaľ kontrolka 

neblikne, ide  o číslicu 0. 

7.  Ak chcete zistiť štvrtú číslicu, stlačte tlačidlo 4 

a spočítajte červené bliknutia. Pokiaľ kontrolka 

neblikne, ide  o číslicu 0. Teraz ste zistili 

štvorciferný kód. 

 

Stručný prehľad kódov 

Do nižšie uvedených polí a do priehradky na batérie si 

poznamenajte kód svojho zariadenia, aby ste ho ľahko a rýchle 

našli. 

Značka   Kód 

 

1._____________________   

 

Problémy a riešenia 

Problém:         Riešenie 

Značka nie je uvedená 
v časti s kódmi. 

Skúste metódu vyhľadávania 
opísanú na tejto strane. 

Diaľkové ovládanie ONE 
FOR ALL nefunguje 
s vaším zariadením. 

A) Vyskúšajte všetky kódy uvedené 
u príslušnej značky. 
B) Skúste metódu vyhľadávania 
opísanú na tejto strane. 

Diaľkové ovládanie ONE 
FOR ALL nerobí príkazy 
správne. 

Pravdepodobne používate 
nesprávny kód. Zopakujte postup 
priameho nastavenia kódu s iným 
kódom uvedeným u príslušnej 
značky alebo znovu použite metódu 
vyhľadávania a nájdite správny kód. 

Problémy pri zmene 
kanála. 

Zadajte číslo programu presne tak, 
akoby ste to urobili na pôvodnom 
diaľkovom ovládaní. 

Diaľkové ovládanie ONE 
FOR ALL po stlačení 
tlačidla nereaguje. 

Presvedčte sa, či používate nové 
batérie a či je diaľkové ovládanie 
ONE FOR ALL natočené na 
zariadenie. 

Červená kontrolka pri 
stlačení nebliká. 

Vymeňte batérie za dve nové 
alkalické batérie AA. 

 

Zákaznícky servis 

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa prevádzky univerzálneho 

diaľkového ovládania ONE FOR ALL a pokiaľ ste informácie nenašli 

v časti Poradca pri problémoch, môžete sa o pomoc obrátiť na 

oddelenie zákazníckeho servisu tel. +420 491 512 080 - 1. 

Môžete navštíviť náš web: www.oneforall.com 


