
 

 

 

 

 

Diaľkový ovládač 

 

URC 6210 
  

Návod na obsluhu     Slovensky 
 

Poďakovanie 

Ďakujeme, že ste si kúpili diaľkový ovládač URC 6210. 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 

- 2ks alkalických batérií AAAA 

- príručku k diaľkovému ovládaniu ONE FOR ALL 

 

Príručku môžete neskôr znovu potrebovať, preto ju starostlivo 

uschovajte. 

Do diaľkového ovládania ONE FOR ALL sa vkladajú 2 nové 

alkalické batérie AAAA. 

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL je určené k ovládaniu 

televízneho prijímača. 

 

Inštalácia batérií 

 

Do diaľkového ovládania ZAPPER sa vkladajú 2 nové alkalické 

batérie AAAA. 

1. Zložte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládania 

ZAPPER 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 ZAPPER po výmene batérií 

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

vhodnejšie nepoužívať nabíjacie batérie. 

 

 

Vlastnosti a funkcie 

1.  Tlačidlo napájanie (červená kontrolka LED – Light Emitting 

Diode) 

Tlačidlo napájanie obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodné 

diaľkové ovládanie. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa 

rozsvieti pri každom jeho stisnutí. 

2.  Tlačidlá kanál +/-, hlasitosť +/- a stlmenie 

Tlačidlá kanál +/- a hlasitosť +/- fungujú rovnako ako na 

pôvodnom diaľkovom ovládaniu. Tato tlačidlá sa taktiež 

používajú pri nastavovaní diaľkového ovládania ZAPPER. 

3. MAGIC 

Tlačidlo MAGIC (tlačidlo nastavenie) slúži na nastavenie 

diaľkového ovládania ZAPPER. 

 

Priame nastavenie kódu 

Pri nastavovaní diaľkového ovládania ZAPPER pre televízny 

prijímač postupujte podľa niže uvedených pokynov. 

1.  V zozname kódov (originálny viacjazyčný návod strana 82 - 

107) nájdite kód vášho televízneho prijímača. Kódy sú uvedené 

podľa názvu značky. Najčastejšie kódy sú uvedené ako prvé. 

2.  Presvedčte sa, či je televízny prijímač zapnutý (nie v 

pohotovostnom režime). 

3.  Stlačte a pridržte tlačidlo MAGIC, až červená 

kontrolka dvakrát blikne. (Červená kontrolka pod 

tlačidlom blikne najskôr raz a potom dvakrát.) 

4.  Podľa niže uvedenej tabuľky zadajte kód o 5 čísliciach. 

Kontrolka LED pod tlačidlom napájanie dvakrát blikne. 

 

5.  Teraz namierte diaľkové ovládanie ZAPPER na 

televízny prijímač a stisnite tlačidlo napájanie. Ak sa 

televízny prijímač vypne, je diaľkové ovládanie ZAPPER 

pripravené pre ovládanie zariadenia. 

Príklad: Ak chcete zadať kód 33121 televízneho prijímača Sony, 

stisnite táto tlačidlá kanál +, kanál +, hlasitosť +, 

hlasitosť -, hlasitosť +. 

Ak ste vyskúšali všetky kódy uvedené pre príslušnú 

značku a zariadenie stále na diaľkové ovládanie 

ZAPPER nereaguje, skúste použiť metódu 

vyhľadávania popísanú nižšie. Do polí na tejto strane si 

zapíšte správny kód o 5 čísliciach. 

 

Dôležité poznámky: 

- Niektoré kódy sú si pomerne podobné. Ak televízny prijímač pri 

použití jedného z kódov nereaguje alebo nefunguje správne, 

opakujte kroky 1 – 5 s každým kódom uvedeným u príslušnej 

značky. 

- Ak pre televízny prijímač nefunguje žiadny z kódov uvedených u 

príslušné značky, použite metódu vyhľadávania popísanú v 

nasledujúcej časti. Metódu vyhľadávania môžete také použiť, ak 

vaša značka nie je v zoznamu vôbec uvedená. 

- Do niže uvedených polí si poznamenajte kód svojho televízneho 

prijímače, aby ste ho nabudúce ľahko a rýchlo našli. 

 

 

Kód televízneho prijímača   

 

 



Metóda vyhľadávania 

Ak ste vyskúšali všetky kódy uvedené pre príslušnú značku 

a zariadenie stále na diaľkové ovládanie ZAPPER nereaguje, 

skúste kód vyhľadať. 

Postup vyhľadávania kódu televízneho prijímača: 

1.  Zapnite televízny prijímač (nie iba do pohotovostného režimu). 

2.  Stisnite a pridržte tlačidlo MAGIC, až kontrolka LED dvakrát 

blikne (kontrolka LED pod tlačidlom napájania najprv blikne 

jednou, potom dvakrát). 

3. Potom stisnite tlačidlá stlmenie, kanál -, kanál -. 

4.  Zamierte diaľkové ovládanie ZAPPER na televízny prijímač. 

Potom striedavo stláčajte tlačidlo napájanie a kanál, kým sa 

televízny prijímač nevypne. Tlačidlá môže byť nutné stlačiť 

mnohokrát (až 150krát), buďte preto trpezliví. Po celou dobu 

vyhľadávania kódu musíte diaľkovým ovládaním ZAPPER 

mieriť na televízor. 

5.  Keď sa zariadenie vypne, uložte kód stlačením tlačidlá 

MAGIC. Diaľkové ovládanie ZAPPER je teraz pripravené na 

ovládanie televízneho prijímača. Znova zariadenie zapnite a 

vyskúšajte všetky funkcie diaľkového ovládania a zistite, či 

správne fungujú. Ak niektoré funkcie diaľkového ovládania 

ZAPPER nefungujú správne, znovu použite metódu 

vyhľadávania, pravdepodobne používate nesprávny kód. 

 

Zistenie nastaveného kódu 

Po použití metódy vyhľadávania, môžete podľa počtu bliknutí 

kontrolky zistiť kód, na ktorý diaľkové ovládanie ZAPPER 

reagovalo. Znalosť kódu televízneho prijímača je užitočná, ak ho 

chcete v budúcnosti znova použiť.. Kód je možné zistiť iba v 

prípade, že diaľkové ovládanie ZAPPER už správne ovláda vaše 

zariadenie. 

Postup zistenia kódu televízneho prijímača: 

1.  Stačte a držte tlačidlo MAGIC, až červená kontrolka LED 

dvakrát blikne (kontrolka LED pod tlačidlom napájanie najprv 

blikne jednou, potom dvakrát). 

2.  Potom stlačte tlačidlá stlmenie, kanál -, kanál +. 

3.  Ak chcete zistiť prvú číslicu kódu o 5 čísliciach, stlačte 

tlačidlo hlasitosť + a spočítajte bliknutia červenej kontrolky. 

4.  Ak chcete zistiť druhu číslicu, stlačte tlačidlo hlasitosť - a 

spočítajte červené bliknutia. 

5.  Ak chcete zistiť tretiu číslicu, stlačte tlačidlo kanál + a 

spočítajte červené bliknutia. 

6.  Ak chcete zistiť štvrtú číslicu, stlačte tlačidlo kanál - a 

spočítajte červené bliknutia. 

7.  Ak chcete zistiť piatu číslicu, stlačte tlačidlo stlmenia a 

spočítajte červené bliknutia. 

Do polí uvedených na predchádzajúcej strane si poznamenajte kód 

svojho televízneho prijímača, aby ste ho nabudúce ľahko a rýchlo 

našli. 

 

Problémy a riešenia 

Problém:         Riešenie 

Značka nie je uvedená 
v časti s kódmi. 

Skúste metódu vyhľadávania 
opísanú na tejto stránke. 

Diaľkové ovládanie 
ZAPPER nefunguje 
s vaším televíznym 
prijímačom. 

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

Diaľkové ovládanie 
ZAPPER 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. 

Na televíznom prijímači 
nejde prepnúť na kanál 10 
a vyšší. 

Ak pôvodné diaľkové ovládanie 
nebolo vybavené tlačidlami kanál 
+/-, diaľkové ovládanie ZAPPER 
nemôže tuto funkciu ovládať. 

Diaľkové ovládanie 
ZAPPER po stlačení 
tlačidla nereaguje. 

Presvedčte sa, či používate nové 
batérie a či je diaľkové ovládanie 
ZAPPER natočené na zariadenie. 

Červená kontrolka pri 
stlačení tlačidlá nebliká. 

Vymeňte batérie za dve nové 
alkalické batérie AAAA. 

 

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 


