
 

 

 

 

 

Diaľkový ovládač 

 
URC 7556 

  

Návod na obsluhu     Slovensky 
 

Poďakovanie 

Ďakujeme, že ste si kúpili diaľkový ovládač URC 7556. 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 ONE FOR ALL 5 

- príručku k diaľkovému ovládaniu ONE FOR ALL 5. 

 

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 ovláda 5 zariadení: 

TV: Televízny prijímač  

VCR: Videorekordér 

SAT: Satelitný prijímač alebo káblový dekodér 

DVD: Prehrávač DVD 

AMP: Zosilňovač a tuner 

Ďalšou jedinečnou funkciou diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5 

je funkcia výučba. Tá umožňuje skopírovať ľubovoľné špeciálne 

funkcie pôvodného diaľkového ovládania na tlačidlo nového 

diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5. 

Nasledujúce stránky jednoducho popisujú ako diaľkové ovládanie 

ONE FOR ALL 5 prispôsobiť vašim zariadeniam. 

 

Návod môžete neskôr opäť potrebovať, preto ho starostlivo 

uschovajte. 

 

Inštalácia batérií 

 

Do diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5 sa vkladajú 4 nové 

alkalické batérie AAA/LR03. 

1. Zatlačte kryt batérií smerom nahor, zdvihnite ho a dajte dolu. 

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

a vložte ich do priehradky. 

3. Vráťte kryt batérií naspäť, zatlačte ich nadol a zaklapnite na 

miesto. 

 

Dôležité poznámky: 

- Na vnútornej strane krytu batérie je umiestnený štítok, na ktorý si 

môžete po nastavení diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5 pre 

príslušné zariadenie poznamenať nastavovacie kódy. 

Poznamenajte si kódy, aby ste ich nabudúce rýchlo a jednoducho 

našli. 

- Nepoužívajte nabíjacie batérie. 

- Nastavovacie kódy a pokročilé programovanie zostanú 

zachované aj po výmene batérií. 

 

 

Klávesnica 

1.  Tlačidlo MAGIC 

Tlačidlo MAGIC slúži k nastaveniu diaľkového ovládania ONE 

FOR ALL 5.  

 

2.  Tlačidlo napájania 

Tlačidlo napájania obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom 

diaľkovom ovládači. 

3. Podsvietené tlačidlá zariadení 

Tlačidlá TV, VCR, SAT, DVD a AMP slúžia k výberu zariadenia 

domácej zábavy ktoré chcete ovládať. Napríklad po stisnutí 

tlačidla TV môžete ovládač funkcie televízneho prijímača a po 

stisnutí tlačidla VCR môžete ovládať videorekordér atď. 



Podrobnejšie informácie nájdete na obrázku na strane 186 orig. 

návodu. Behom používania diaľkového ovládača ONE FOR ALL 

sa červená kontrolka LED pod tlačidlom zariadenie rozsvieti (pri 

každom stisnutí tlačidlá) a bude tak indikovať používaný režim 

zariadenia. 

4. Tlačidlá s číslami (0-9 -/--,AV) 

Tlačidlá s číslami (0-9 -/--,AV) poskytujú rovnaké funkcie ako na 

pôvodnom ovládači, ako je napríklad priamy prístup k výberu 

kanálu. Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie používa jedno či 

dvojciferné prepínanie vstupu, môžete túto funkciu ovládať 

stisnutím tlačidlá -/--. Pokiaľ má pôvodné diaľkové ovládanie 

tlačidlo 10, nájdete túto funkciu pod tlačidlom -/--. Pokiaľ má 

pôvodné diaľkové ovládanie tlačidlo 20 nájdete túto funkciu pod 

tlačidlom AV. V režime AMP môžu tlačidlá s číslami poskytovať 

prístup k výberu zdroja (vstupu). 

5. Tlačidlo AV 

V režime TV poskytuje funkciu AV/vstup. V režime VCR 

poskytuje funkciu TV/VCR, pokiaľ je dostupná na pôvodnom 

diaľkovom ovládaní . V režime DVD poskytuje funkciu TV/SAT 

alebo TV/DTV pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom 

ovládaní. 

6. Tlačidlá HLASITOST (VOL) +/- 

Tieto tlačidlá fungujú takisto ako na pôvodnom diaľkovom 

ovládaní. 

7. Tlačidlo stlmenia 

Tlačidlo stlmenia obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom 

diaľkovom ovládaní. 

8. Tlačidlo PONUKA (MENU) 

Tlačidlo ponuka obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom 

diaľkovom ovládaní. 

9. Tlačidlá kanál (CH)+/- 

Tieto tlačidlá fungujú takisto ako na pôvodnom diaľkovom 

ovládaní. 

10. Smerové tlačidlá 

Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní , slúžia tieto tlačidlá k 

prechádzaniu režimom ponuky daného zariadenia. 

11. Tlačidlo OK 

Tlačidlo OK potvrdí výber pri práci s ponukou. 

12. Tlačidlá pre presun (VCR/DVD) 

Tieto tlačidlá obsahujú funkciu presunu daného zariadenia – 

prehrávanie, presun vpred, presun vzad atď. Aby sa zabránilo 

náhodnému spusteniu nahrávania, zahajuje sa nahrávanie 

dvojitým stisnutím tlačidlá nahrávania. 

13.  Tlačidlá služby teletext 

Po stisnutí tlačidlá TV slúžia tlačidlá pre presun k ovládaniu 

hlavných funkcií služby teletext. Symboly pod tlačidlami platia 

pre službu teletext. Textové tlačidlá slúžia k prístupu k funkciám 

služby Teletext televízneho prijímača. Samozrejme, televízny 

prijímač musí byť vybavený službou 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. 

 Mix: Zobrazí zároveň teletext a bežný televízny obraz. Toto 

tlačidlo sa dá takisto použiť pre titulky. U niektorých televíznych 

prijímačov získate k tejto funkcii prístup dvojitým stisnutím 

textového tlačidlá. 

 Tlačidlo zväčšiť: Zobrazí hornú polovicu stránky teletextu 

väčšími písmenami. Opätovným stisnutím zväčšíte dolnú 

polovicu stránky teletextu. Ak sa chcete vrátiť späť do bežného 

prehľadania teletextu, v závislosti na používanom televíznom 

prijímači znovu stisnite tlačidlo zväčšiť alebo stisnite tlačidlo 

zapnúť text. 

 Tlačidlo register: V textovom režime získate pomocou 

tohto Tlačidlá prístup k funkcii registru. 

 

Po stisnutí tlačidlá TV a vstupu do textového režimu môžete 

pomocou červeného, zeleného, žltého a modrého tlačidla získať 

prístup k funkciám služby Fastext televízneho prijímača. Ak sú na 

pôvodnom diaľkovom ovládači, slúžia tieto tlačidlá k 

prechádzaniu ponukou, tlačidlá služby Fastext na diaľkovom 

ovládaní ONE FOR ALL pravdepodobne budú fungovať 

rovnako. 

 

Dôležitá poznámka: Podrobnejší popis služieb fastext a teletext 

nájdete v príručke od vášho televízneho prijímača. Uvedomte si, že 

rôzne prijímače riadia funkcie teletext a fastext rôzne. U 

konkrétneho modelu nemusia byť dostupné všetky funkcie služby 

TELETEXT. 

 

14 Tlačidlá ďalších funkcií 

 Tlačidlo sprievodca (Guide): V režime TV a SAT 

poskytuje funkciu GUIDE (sprievodca programami) pokiaľ je 

dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. 



 I: V režime TV a SAT poskytuje funkciu displej, OSD alebo 

informácie, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom 

ovládači. 

?: V režime SAT poskytuje funkciu nápovede, pokiaľ je 

dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládači. 

Tlačidlo späť (Back): V režime TV, VCR a DVD poskytuje 

funkciu ukončenia ponuky pokiaľ je dostupná na pôvodnom 

diaľkovom ovládači. V režime SAT môžete tlačidlo späť 

(BACK) použiť k prechodu na predchádzajúcu obrazovku 

ponuky. 

 Tlačidlo PPV: V režime SAT poskytuje funkciu PPV (Pay 

Per View – platba iba na sledovaný program) pokiaľ je 

dostupná na pôvodom diaľkovom ovládaní. 

Tlačidlo titulky (SUBT.): V režime TV, VCR, SAT a DVD 

poskytuje funkciu Titulky, pokiaľ je dostupná na pôvodnom 

diaľkovom ovládači. 

Tlačidlo Rádio: V režime SAT poskytuje funkciu Rádio, 

pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládači. 

Tlačidlo obľúbené (FAV): V režime TV toto tlačidlo zobrazí 

široký formát obrazovky (16:9), pokiaľ je táto funkcia 

dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládači. V režime SAT 

poskytuje funkciu Obľúbené, pokiaľ je dostupná na 

pôvodnom diaľkovom ovládaní. 

 

Nastavenie diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5. 

(Postup nastavenia diaľkového ovládača ONE FOR ALL pre ovládanie zariadenia). 

 

Príklad: Postup nastavenia diaľkového ovládania ONE FOR 

ALL 5 pre televízny prijímač: 

1.  V zozname kódov (strana 201 – 221 orig. návod) 

nájdete kód pre vaše zariadenie. Kódy sú uvedené 

podľa typu zariadenia a názvu značky. Najčastejší 

kód je uvedený ako prvý. Presvedčte sa, či je 

zariadenie zapnuté (nie v pohotovostnom režime. 

2.  Pre zariadenie, ktoré chcete nastaviť, stisnite 

tlačidlo TV na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL. 

3.  Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až kým tlačidlo 

TV na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 

dvakrát blikne (červená kontrolka LED pod 

tlačidlom TV najprv blikne raz, potom dvakrát). 

4.  Pomocou tlačidiel s číslami zadajte kód zariadenia 

o štyroch číslach. Tlačidlo zariadenia dvakrát 

blikne. 

5.  Teraz namierte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 

5 na zariadenie a stisnite tlačidlo napájania. Pokiaľ 

  sa zariadenie vypne, je diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 

pripravené k ovládaniu zariadenia. 

6.  Znova zariadenie zapnite a vyskúšajte všetky funkcie 

diaľkového ovládania a zistite. Či fungujú správne. Pokiaľ 

funkcie nefungujú, opakujte kroky 1-5 a použite iný kód uvedený 

pod rovnakou značkou. 

7. Pokiaľ zariadenie nereaguje postupujte podľa krokov 1-5 s 

každým kódom uvedeným pri danej značke. Pokiaľ pre vaše 

zariadenie nefunguje žiaden z kódov uvedených pri príslušnej 

značky alebo pokiaľ značka vášho zariadenia nie je v zozname 

vôbec uvedená , použite metódu vyhľadávania popísanú nižšie. 

 

Dôležité poznámky: 

- Niektoré kódy sú si pomerne podobné. Pokiaľ zariadenie pri 

použití jedného z kódov nereaguje alebo nefunguje správne, 

skúste iný uvedený u príslušnej značky. 

-  Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie zariadenia nie je vybavené 

tlačidlom napájania (POWER), stisnite miesto neho pri 

nastavovaní zariadenia tlačidlo pre prehrávanie (PLAY). 

-  Uvedomte si, že pred použitím určitého zariadenia musíte stisnúť 

príslušné tlačidlo pre toto zariadenie. 

 

Režimy zariadenia zapnite nasledujúcimi tlačidlami. 

TV prijímač  Videorekordér       DVD prehrávač 

 

Satelitný alebo DVB-T prijímač  Zosilňovač a tuner 

Prijímač káblovej televízie             Rôzne audio systémy 

*  Kódy zariadenia DVB-T (digitálne pozemné vysielanie, 

bezplatné kanály) nájdete v časti satelitný prijímač. 

 

Postup nastavenia druhého zariadenia TV, VCR, SAT, DVD 

alebo AMP nájdete nižšie. 

 

Metóda vyhľadávania 

> Ak ste vyskúšali všetky kódy uvedené pre príslušnú 

značku a zariadenie stále na diaľkové ovládanie ONE 

FOR ALL5 nereaguje. 

> Pokiaľ vaša značka nie je v zozname vôbec uvedená. 

Metóda vyhľadávania umožňuje prehľadať všetky kódy obsiahnuté 

v pamäti diaľkového ovládača ONE FOR ALL 5. 



Príklad: 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.  Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až Tlačidlo 

TV na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 

dvakrát blikne (červená kontrolka LED pod 

tlačidlom TV najprv blikne raz, potom dvakrát). 

4.  Stisnite tlačidlá 9 9 1. Tlačidlo TV dvakrát blikne. 

5.  Ďalej stlačte tlačidlo napájanie. 

6.  Namierte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 na 

televízny prijímač. Opakovane stisnite tlačidlo 

kanál + až sa televízny prijímač vypne (pri každom 

stisnutí tlačidla kanál + vyšle diaľkové ovládanie 

ONE FOR ALL 5 signál POWER z ďalšieho kódu 

obsiahnutého v pamäti) Tlačidlo môže byť nutné 

stisnúť mnohokrát (až 150krát), buďte preto 

trpezliví. Pokiaľ niektorý kód vynecháte môžete 

prejsť na predchádzajúci kód stisnutím tlačidla 

kanál -. Pri stisnutí tohto tlačidla musíte mať 

diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 stále 

namierené na televízny prijímač. 

7.  Ako náhle sa televízny prijímač vypne, uložte kód 

stisnutím tlačidla MAGIC. 

 

Dôležitá poznámka: 

- Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stisnutím tlačidla 

napájanie. Skúste televízny prijímač zapnúť stisnutím tlačidla s 

číslom alebo tlačidlom pre vypnutie textových služieb (TEXT 

OFF). 

- Pokiaľ sa nedá televízny prijímač správne ovládať, pokračujte v 

metóde vyhľadávania, pravdepodobne používate zlý kód. 

- Ak chcete vyhľadať kód pre iné zariadenie, postupujte podľa 

vyššie uvedených pokynov s tým rozdielom, že v kroku 2 stisnite 

miesto tlačidla TV tlačidlo príslušného zariadenia. 

- Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie videorekordéra alebo DVD 

prehrávača nie je vybavené tlačidlom napájania, stisnite miesto 

neho v kroku 5 tlačidlo pre prehrávane. 

 

Zistenie kódu. 

(postup zistenia aktuálne naprogramovaného kódu) 

 

Ako náhle ste diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 nastavili, 

môžete zistiť nastavený kód a uschovať 

si ho pre ďalšie použitie. 

Príklad: Postup zistenia kódu televízneho prijímača: 

 

1.  Raz stisnite tlačidlo TV. 

2.  Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až tlačidlo TV 

na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 dvakrát 

blikne (červená kontrolka LED pod tlačidlom TV 

najprv blikne raz, potom dvakrát. 

3.  Stisnite tlačidlá 9 9 0. Tlačidlo TV 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. 

Pri zisťovaní kódov ďalších zariadení stisnite v kroku 1 tlačidlo 

príslušného zariadenia. 

 

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._____________________   

 

2._____________________ 

 

3._____________________ 

 

4._____________________ 

 

5._____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Funkcia výučba. 

(postup skopírovania funkcií z pôvodného fungujúceho diaľkového ovládania do 

diaľkového ovládania ONE FOR ALL). 

 

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL5 obsahuje celú knižnicu 

predprogramovaných kódov. Po nastavení diaľkového ovládania 

ONE FOR ALL 5 pre ovládanie určitého zariadenia môžte zistiť, že 

na pôvodnom diaľkovom ovládači mate jedno alebo viac tlačidiel, 

ktoré na klávesnici diaľkového ovládača ONE FOR ALL 5 nie sú. 

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 je vybavené špeciálnou 

funkciou Výučba, umožňujúcou skopírovať ľubovoľnú funkciu 

pôvodného diaľkového ovládania na tlačidlo klávesnice 

diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5. 

Než začnete: 

- Presvedčte sa, či pôvodné diaľkové ovládanie funguje správne 

- Presvedčte sa, či žiadne diaľkové ovládanie(ani ONE FOR ALL 

ani pôvodné diaľkové ovládanie) nie je namierené na zariadenie. 

 

Funkcia Výučba (priama) 

Príklad: Postup skopírovania funkcie mono/stereo z 

pôvodného diaľkového ovládača na tlačidlo rádio diaľkového 

ovládača ONE FOR ALL 5. 

1. Umiestnite obe diaľkové ovládače (ONE FOR ALL 5 a 

pôvodné diaľkove ovládanie) na rovný povrch . Konce, ktoré 

obvykle smerujete na zariadenie, musia byť proti sebe. 

Diaľkové ovládanie umiestnite do vzdialenosti 2 až 5cm. 

2.  Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až Tlačidlo TV 

na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 dvakrát 

blikne (červená kontrolka LED pod tlačidlom TV 

najprv blikne raz, potom dvakrát. 

3.  Stisnite tlačidlá 9 7 5 (tlačidlo zariadenia dvakrát 

blikne). 

4.  Stisnutím tlačidla zariadenie (na diaľkovom 

ovládači ONE FOR ALL) vyberte režim do ktorého 

chcete naučenú funkciu skopírovať (Príklad: 

tlačidlo TV). 

5.  Stisnite tlačidlo (na diaľkovom ovládaní ONE FOR 

ALL), na ktoré chcete naučenú funkciu. (Príklad: 

Tlačidlo RÁDIO (RADIO)). Tlačidlo zariadenia 

začne rýchlo blikať. 

6.  Stisnite a držte tlačidlo (na pôvodnom diaľkovom 

ovládaní ), ktorého funkciu chcete skopírovať, až 

tlačidlo zariadenie na diaľkovom ovládaní ONE 

FOR ALL 5 dvakrát blikne (Príklad: Tlačidlo 

funkcie mono/stereo). 

7. Ak chcete v rámci rovnakého režimu skopírovať ďalšie funkcie, 

jednoducho zopakujte kroky 5 a 6 a stisnite ďalšie tlačidlo, 

ktorého funkciu chcete skopírovať naučením. 

8.  Ak chcete ukončiť režim výučba, stisnite a pridržte 

tlačidlo MAGIC, až tlačidlo dvakrát blikne. 

9. Výučba sa vždy týka aktívneho režimu. Ak chcete získať prístup k 

naučenej funkcii, stisnite najprv tlačidlo príslušného zariadenia. 

 

Dôležité poznámky: 

- Behom krokov 2-7 (strana 189 v originálnom návode) máte na 

prevedenie každého kroku približne 9 sekúnd. Ak dôjde medzi 

dvoma krokmi k väčšiemu odkladu ako 10 sekúnd, budete musieť 

začať znovu od kroku 2. 

- Ak pomocou výučba na určité tlačidlo nastavíte naučenú funkciu, 

stane sa pôvodné funkcia diaľkového ovládača ONE FOR ALL 

sekundárnou funkciou Prístup k nej získate tak, že stisnete 

tlačidlo MAGIC a potom príslušné tlačidlo (toto sa netýka tlačidiel 

kanál(CH) a hlasitosť (VOL)). 

- Funkcia výučba sa vždy týka určitého režimu. Preto môžete na 

jedno tlačidlo nastaviť jednu funkciu v každom režime. 

- Ak umiestnite náučnú sekundárnu funkciu na tlačidlá kanál a 

hlasitosť bude z nich odstránená funkcia farba a jas. 

- Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL sa môže naučiť približne 25 – 

40 funkcií. 

- Náučnú funkciu nahradíte tak, že na ňu umiestnite inú náučnú 

funkciu. 

- Funkciu výučba neprevádzajte pri priamom slnku alebo 

intenzívnom osvetlení. 

- Pred postupom podľa vyššie uvedených pokynov sa presvedčte, 

že používate nové batérie 

- Náučné funkcie zostanú zachované aj po výmene batérií. 

 

Výučba sekundárnych funkcií. 

Na tlačidlo diaľkového ovládania ONE FOR ALL môžete nastaviť 

naučenú funkciu bez toho, aby došlo k odstráneniu pôvodnej 

funkcie diaľkového ovládania ONE FOR ALL. Sekundárnu funkciu 

môžete takisto nastaviť na ľubovoľné tlačidlo okrem nasledujúcich: 

tlačidlá zariadenie, tlačidla MAGIC, tlačidiel s číslami. Ak chcete 

nastaviť naučenú sekundárnu funkciu, jednoducho postupujte podľa 

krokov 1-8 na predchádzajúcej strane. V kroku 5 pred stisnutím 

tlačidla, na ktoré chcete umiestniť naučenú funkciu, raz stisnite 

tlačidlo MAGIC. Prístup k sekundárnej funkcii získate tak, že 

stisnete tlačidlo MAGIC a potom tlačidlo s naučenou funkciou. 

 

 

 



Funkcia výučba. 

Postup odstránenia naučenej funkcie: 

1. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až jedno z tlačidiel 

zariadenia dvakrát blikne (červená kontrolka LED pod tlačidlom 

TV najprv blikne raz, potom dvakrát. 

2. Stisnite tlačidlá 9 7 6 (tlačidlo zariadenia dvakrát blikne). 

3. Stisnite tlačidlo zariadenia, v ktorého režime chcete funkciu 

odstrániť. 

4. Dvakrát stisnite tlačidlo s naučenou funkciou, ktorú chcete 

odstrániť (tlačidlo zariadenia dvakrát blikne)*. 

5. Ak chcete odstrániť naučenú funkciu z ďalšieho tlačidlá 

opakujte kroky 1 – 4. 

6. Dôjde k obnoveniu pôvodných funkcií diaľkového ovládača 

ONE FOR ALL 5. 

*Ak chcete odstrániť naučenú sekundárnu funkciu, stisnite v kroku 

4 pred stisnutím tlačidlá, z ktorého chcete naučenú funkciu 

odstrániť, tlačidlo MAGIC. 

 

Postup odstránenia všetkých naučených funkcií v 

rámci jedného režimu: 

1. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až jedno z tlačidiel 

zariadenia dvakrát blikne. Červena kontrolka LED pod 

zodpovedajúcim tlačidlom zariadenia (v závislosti a vybranom 

režime zariadenia) blikne raz, potom dvakrát. 

2. Stisnite tlačidlá 9 7 6. 

3. Stisnite tlačidlo príslušného zariadenia (režimu). 

 

Prevádzkový reset. 

Prevádzkový reset odstráni všetky funkcie zo všetkých režimov a 

niektoré naprogramované funkcie ako napríklad Key Magic a 

makra . 

1. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až jedno z tlačidiel 

zariadenia dvakrát blikne. Červena kontrolka LED pod 

zodpovedajúcim tlačidlom zariadenia (v závislosti a vybranom 

režime zariadenia) blikne raz, potom dvakrát. 

2.  Stisnite tlačidlá 9 8 0 (tlačidlo zariadenia štyrikrát blikne). 

 

Ďalšie funkcie 

Zmena priradenia režimu(zmena režimu zariadenia). 

Režim ľubovoľného tlačidlá zariadenia sa dá zmeniť. To je užitočné 

v prípade, že chcete na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 

nastaviť dve rovnaké zariadenia. Kód môžete nastaviť priamo (viď 

strana 4) alebo pomocou metódy vyhľadávania (viď strana 5). 

Postup zmeny tlačidlá zariadenia nájdete v nasledujúcich 

príkladoch. 

Príklad 1 : Naprogramovanie druhého televízneho prijímača na 

Tlačidlo VCR. 

Príklad 2:  Naprogramovanie druhého televízneho prijímača na 

Tlačidlo SAT. 

Príklad 3:  Naprogramovanie druhého videorekordéru na Tlačidlo 

SAT. 

 

Príklad 1: 

Ak chcete naprogramovať druhý televízny prijímač napr. na tlačidlo 

VCR, je treba tlačidlo VCR zmeniť na tlačidlo TV, stisnite preto tieto 

tlačidlá. 

 

Tlačidlo VCR sa teraz stalo druhým tlačidlom TV. 

Stisnutím nasledujúcich tlačidiel teraz zadajte nastavovací kód pre 

druhý televízny prijímač. 

 (kód TV prijímača) (**) 

 

Príklad 2: 

Ak chcete naprogramovať druhý televízny prijímač napr. na tlačidlo 

SAT, je treba tlačidlo SAT zmeniť na tlačidlo TV, stisnite preto tieto 

tlačidlá. 

 

Tlačidlo SAT sa teraz stalo druhým tlačidlom TV. 

Stisnutím nasledujúcich tlačidiel teraz zadajte nastavovací kód pre 

druhý televízny prijímač. 

 (kód TV prijímača) (**) 

 

Príklad 3: 

Ak chcete naprogramovať druhý videorekordér napr. na tlačidlo 

SAT, je treba tlačidlo SAT zmeniť na tlačidlo VCR, stisnite preto 

tieto tlačidlá. 

 

Tlačidlo SAT sa teraz stalo druhým tlačidlom VCR. 

Stisnutím nasledujúcich tlačidiel teraz zadajte nastavovací kód pre 

druhý videorekordér. 

 (kód videorekordéru) (**) 

 

 

 

 



Obnova tlačidla zariadenia: 

Príklad: Ak chcete obnoviť pôvodný režim tlačidla VCR, stisnite 

tieto tlačidlá. 

 

 

Príklad: Ak chcete obnoviť pôvodný režim tlačidla SAT, stisnite tieto 

tlačidlá. 

 

(*) Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až červené kontrolka LED 

dvakrát blikne. 

(**)Červena kontrolka LED blikne raz, potom dvakrát. 

 

Preprogramovanie hlasitosti. 

Niektoré funkcie televízneho prijímača, videorekordéru, prehrávača 

DVD, zosilňovača či tuneru, satelitného prijímača alebo káblového 

dekodéru môžete používať naraz. Príklad: Ak sledujete program na 

videorekordéry, môžete upraviť hlasitosť funkcie (funkciu 

televízneho prijímača) bez toho, aby bolo treba na diaľkovom 

ovládaní ONE FOR ALL 5 stisnúť tlačidlo režimu TV. 

 

Postup preprogramovania hlasitosti televízneho prijímača do 

režimu VCR, DVD, AMP alebo SAT: 

1.  Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až jedno z 

tlačidiel zariadenia dvakrát blikne. Červena 

kontrolka LED pod zodpovedajúcim tlačidlom 

zariadenia (v závislosti a vybranom režime 

zariadenia) blikne raz, potom dvakrát. 

2.   Stisnite tlačidlá 9 9 3 . 

3.  Stisnite tlačidlo TV, červená kontrolka blikne 

dvakrát. 

 

Zrušenie preprogramovania hlasitosti pre určitý režim: 

(Príklad: chcete zrušiť preprogramovanie hlasitosti pre režim VCR). 

1.  Raz stisnite tlačidlo VCR. 

2.  Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až tlačidlo VCR 

na diaľkovom ovládaní dvakrát blikne(červená 

kontrolka LED pod tlačidlom TV najprv blikne raz 

potom dvakrát). 

3. Stisnite tlačidlá 9 9 3. 

4.   Potom stisnite Tlačidlo HLASITOST (VOL)-, 

červené kontrolka blikne štyrikrát. 

Výsledok: V režime VCR budete môcť ovládať funkcie hlasitosť +/- 

a stlmenie svojho videorekordéru (za predpokladu, že je vybavený 

ovládaním hlasitosti). 

Zrušenie preprogramovania hlasitosti: 

1.  Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až jedno z 

tlačidiel zariadenia dvakrát blikne. Červena 

kontrolka LED pod zodpovedajúcim tlačidlom 

zariadenia (v závislosti a vybranom režime 

zariadenia) blikne raz, potom dvakrát. 

2.  Stisnite tlačidlá 9 9 3 . 

3.  Stisnite tlačidlo hlasitosť (VOL)+, červená kontrolka 

blikne štyrikrát. 

 

Makrá  

(postupnosti príkazov). 

 

Makrá (priame). 

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 môžete programovať tak, aby 

po stisnutí jedného tlačidla vyslalo postupnosť príkazov. Ľubovoľnú, 

často používanú postupnosť príkazov môžete skrátiť na jedno, 

pohodlné stisnutie tlačidla. Napríklad môžete naraz vypnúť 

televízny prijímač, videorekordér a satelitný prijímač. 

 

Príklad: Postup nastavenia vyššie uvedeného makra na 

tlačidlo RADIO na diaľkovom zariadení ONE FOR ALL5. 

1.  Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až jedno z tlačidiel zariadenia 

dvakrát blikne. Červena kontrolka LED pod zodpovedajúcim 

tlačidlom zariadenia (v závislosti a vybranom režime zariadenia) 

blikne raz, potom dvakrát. 

2.  Stisnite tlačidlá 9 9 5. 

3.  Potom stisnite tlačidlo RADIO, na ktoré bude makro priradené. 

4.  Potom stisnite tlačidlá TV, napájanie, VCR, napájanie, SAT, 

napájanie. 

5.  Ak chcete makro uložiť, stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až 

tlačidlo zariadenia dvakrát blikne (tlačidlo zariadenia blikne 

najprv raz, potom dvakrát). 

6.  Kedykoľvek stisnete Tlačidlo RADIO, vypne diaľkové ovládanie 

ONE FOR ALL 5 televízny prijímač, videorekordér a satelitný 

prijímač. 

 

*Ak chcete odstrániť makro z Tlačidlá RADIO stisnite tieto Tlačidlá: 

MAGIC* 9 9 5 tlačidlo rádia RADIO MAGIC* 

*Tu stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až tlačidlo zariadenia dvakrát 

blikne. 

 

Sekundárne makrá. 

Sekundárne makro môžete nastaviť na ľubovoľné tlačidlo 

okrem tlačidiel zariadenia (TV,VCR,SAT,DVD a AMP), tlačidla 

MAGIC a tlačidiel s číslami. Ak chcete sekundárne makro 



napríklad naprogramovať na tlačidlo napájania, jednoducho v 

kroku 3 stisnite tlačidlo MAGIC a potom tlačidlo napájania.  

Kedykoľvek teraz stisnete tlačidlo MAGIC a potom tlačidlo 

napájania vypne diaľkové ovládanie ONE FOR ALL televízny 

prijímač, videorekordér a satelitný prijímač. 

 

*ak chcete odstrániť sekundárne makro z tlačidiel napájania, 

stisnite tieto tlačidlá: 

MAGIC* 9 9 5 tlačidlo napájania MAGIC* 

*tu stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až tlačidlo zariadenia dvakrát 

blikne. 

 

- Každé makro sa môže skladať maximálne z 15 stisnutí tlačidiel. 

- Makro naprogramujte na neobsadené tlačidlo, ktoré nepoužívate 

v žiadnom režime. 

- Ak naprogramujete na určité tlačidlo makro, bude postupnosť 

príkazov fungovať bez ohľadu na používaný režim 

(TV,VCR,SAT,DVD a AMP). 

- Aby sa zabránilo náhodnému spusteniu nahrávania pomocou 

diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5, je treba nahrávanie 

zahájiť dvojitým stisnutím tlačidla nahrávanie. Z tohto dôvodu sa 

nedá na tlačidlo nahrávanie nastaviť makro alebo sekundárne 

makro. 

- Funkcia, ktoré sa na pôvodnom diaľkovom ovládaní spúšťala 

podržaním Tlačidlá po niekoľko sekúnd možno nebude v makre 

diaľkového ovládania ONE FOR ALL fungovať. 

- Pokiaľ na určité Tlačidlo naprogramujete makro, stane sa 

pôvodné funkcia sekundárnou funkciou (okrem tlačidiel Kanál 

(CH)+/- a hlasitosť (VOL)+/-)Prístup k nej získate tak, že stisnete 

tlačidlo MAGIC a potom príslušné tlačidlo. Pokiaľ umiestnite 

sekundárne makro na tlačidlo s číslom, získate prístup k pôvodnej 

funkcii tak, že dvakrát stisnete tlačidlo MAGIC a potom príslušné 

tlačidlo s číslom. 

- Ak umiestnite sekundárne makro na Tlačidlá kanál (CH) a 

hlasitosť (VOL), bude z nich odstránená funkcia farba a jas. 

 

Key Magic  

(postup programovania chýbajúcich funkcií). 

Key Magic je špeciálnou funkciou diaľkového ovládania ONE FOR 

ALL. Dizajn diaľkového ovládania ONE FOR ALL zaisťuje, že sa dá 

ovládať mnoho funkcií pôvodného diaľkového ovládania zahŕňajúc 

funkcie, ktoré na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL nemajú 

vlastné tlačidlo. Pomocou funkcie Key Magic diaľkového ovládania 

ONE FOR ALL často dajú používané funkcie priradiť tlačidlu 

podľa vášho výberu. 

Ak chcete naprogramovať určitú funkciu pomocou vlastnosti Key 

Magic musíte poznať zodpovedajúci kód funkcie. Tieto kódy funkcií 

sa u jednotlivých typov zariadení líšia, preto nie sú v tejto príručke 

uvedené. Kódy funkcií môžete zistiť zavolaním na našu linku 

zákazníckeho servisu alebo zaslaním dopisu , e-mailu 

servis@solight.cz. 

 

Oznámte nám tieto informácie: 

- Nastavovací kód o 5 číslach, s ktorým Vaše zariadenie pracuje. 

- Ako bola funkcia označená na pôvodnom diaľkovom ovládaní. 

 

Odpovede na vaše otázky nájdete takisto na našom webe 

(www.oneforall.com). 

 

Ako náhle získate kódy zariadení od zákazníckeho servisu, je ich 

naprogramovanie už jednoduché. 

 

1.  Stisnite tlačidlo zariadenia (TV,VCR,SAT,DVD a AMP). 

2.  Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až jedno z tlačidiel zariadenia 

dvakrát blikne. Červena kontrolka LED pod zodpovedajúcim 

tlačidlom zariadenia (v závislosti a vybranom režime zariadenia) 

blikne raz, potom dvakrát. 

3.  Stisnite tlačidlá 9 9 4. Tlačidlo zariadenia dvakrát blikne. 

4.  Raz stisnite tlačidlo MAGIC. 

5.  Zadajte 5-ciferný kód funkcie (ktorý ste získali od zákazníckeho 

servisu). 

6.  Stisnite tlačidlo, na ktoré chcete funkciu priradiť. Tlačidlo 

zariadenia dvakrát blikne. 

 

Prehľad rozšírených funkcií (prvá položka je príklad). 

Zariadenie nastavovací kód  funkcia          kód funkcie 

TV   0556   formát 16:9     00234 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

- Ak chcete získať prístup k naprogramovanej funkcii, stisnite najprv 

tlačidlo príslušného zariadenia. 

- Funkciu Key Magic môžete priradiť na ľubovoľné tlačidlo okrem 

tlačidiel zariadení a tlačidlaMAGIC. 

- Poznamenajte si všetky kódy rozšírených funkcií získané od 

zákazníckeho servisu, aby ste ich nabudúce ľahko našli. 



FARBA A JAS: 

V závislosti na funkciách pôvodného diaľkového ovládača sa dá 

pomocou diaľkového ovládača ONE FOR ALL ovládať nastavenie 

farby a jasu televízneho prijímača. 

Farba+  = Stisnite a uvoľnite tlačidlo MAGIC a potom stisnite 

tlačidlo hlasitosť (VOL)+ 

Farba-  = Stisnite a uvoľnite tlačidlo MAGIC a potom stisnite 

tlačidlo hlasitosť (VOL 

Jas+ = Stisnite a uvoľnite tlačidlo MAGIC a potom stisnite 

tlačidlo kanál (CH)+ 

Jas-  = Stisnite a uvoľnite tlačidlo MAGIC a potom stisnite 

tlačidlo kanál (CH)- 

 

Problémy a riešenia 

Problém:         Riešenie 

Značka nie je uvedená 
v časti s kódmi. 

Skúste metódu vyhľadávania 
 

Diaľkové ovládanie ONE 
FOR ALL nefunguje 
s vaším zariadením. 

A) Vyskúšajte všetky kódy uvedené 
u príslušnej značky. 
B) Skúste metódu vyhľadávania  

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. 

Videorekordér či DVD 
rekordér nenahráva. 

Aby sa zamedzilo náhodnému 
spusteniu nahrávania, 
musíte tlačidlo nahrávania na 
diaľkovom ovládači URC- 
7556 stisnúť dvakrát. 

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. 

Tlačidlo zariadenia pri 
stisku tlačidlá 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 

Email: servis@solight.cz 

Môžete navštíviť náš web: www.oneforall.com 

 

Výrobca: Universal Electronics bv., Holandsko 

Dodávateľ: Solight s.r.o., SK 

Krajina pôvodu: Čína 

http://www.oneforall.com/

