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Návod na použitie diaľkového  ovládača URC 7781 STEALTH DIGITAL 12. 
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Diaľkové ovládanie URC-7781. 
Do diaľkového ovládania sa vkladajú 4 nové alkalické batérie AAA/LR03. 

Diaľkové ovládanie URC-7781 ovláda 12 zariadení: 

TV :     Televízia/LCD/Plazmový panel/ projektor/spätný projektor 

VCR:    Videorekordér/kombinácia televízie a videorekordéru/kombinácia DVD a videorekordéru/PVR 

SAT:     Satelitný prijímač/set-top box/DVB-S/DVB-T/ / SAT/HDD 

CBL:     Káblový dekodér / set-top box/ DVB-C 

VAC:    Doplnok video obsahu ako je mediálne centrum/doplnky AV/voliče AV 

CD :     Prehrávač diskov CD/CD-R/MD 

PHO:    Gramofón 

MIS:     Zvuk/ostatný zvuk 

HOM:   Automatizácia domácnosti (napr. Infračervené ovládanie záclon alebo spínačov osvetlenia atď.) 

AMP:    Zvuk/Zosilňovač/systém aktívnych reproduktorov 

RCV:      Zvuk/zvukový prijímač/ tuner / zosilňovač / domáce kino (DVD) 

CAS:      Kazetový prehrávač 

LDP:      Prehrávač diskov CD/Video CD 

DAT:     Digitálna zvuková páska/DCC 

DVD:     Prehrávač DVD/DVD-R/domáce kino DVD/ Kombinovaný prehrávač DVD /DVD/HDD 

Univerzálne diaľkové ovládanie URC -7781 je vybavené integrovaným modemom umožňujúcim 

stiahnuť kódy, ktoré nie sú predprogramované v pamäti. To znamená, že diaľkové ovládanie URC-

7781 nikdy nezastará. Ďalšou jedinečnou funkciou diaľkového ovládania URC-7781 je funkcia Výučba. 

To umožňuje skopírovať ľubovoľné špeciálne funkcie pôvodného diaľkového ovládania na tlačidlo 

nového diaľkového ovládania URC-7781. Nasledujúce stránky jednoducho popisujú, ako diaľkové 

ovládanie URC-7781 prispôsobiť vašim zariadeniam. 

Klávesnica:  
Obrázok diaľkového ovládania URC-7781 nájdete v originálnom návode na strane 272. 

1. Tlačidlo MAGIC 

Tlačidlo  MAGIC slúži k nastaveniu diaľkového ovládania URC-7781. 

2. Tlačidlo napájania (LED) 
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Tlačidlo napájania obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Ak 

stisnete tlačidlo MAGIC a potom tlačidlo napájanie získate funkciu časový vypínač. Ak stisnete 

a podržíte tlačidlo MAGIC, kontrolka LED pod tlačidlom napájanie dvakrát blikne a prejdete 

do režimu programovania. 

3. Tlačidlo ovládania (LIGHT)/ESC 

Tlačidlo osvetlenia (LIGHT) rozsvieti displej LCD a tlačidla diaľkového ovládania URC-7781.  V 

režime programovania toto tlačidlo takisto umožňuje návrat na predchádzajúcu obrazovku. 

Ak chcete ukončiť režim programovania a prejsť do užívateľského režimu, jednoducho  

tlačidlo osvetlenia (LIGHT ) stisnite a podržte. 

4. Displej LCD 

Diaľkové ovládanie URC-7781 je možné jednoducho naprogramovať podľa pokynov na 

displeji LCD. Behom nastavovania zobrazí diaľkové ovládanie  URC-7781 zoznam 12 možných 

skupín zariadení. Práve aktívne zariadenie sa zobrazuje uprostred displeja a je označené 

týmto symbolom ^. 

TV :              (T) - Televízia/LCD/Plazmový panel/ projektor/spätný projektor 

VCR:             (V) - Videorekordér/kombinácia televízie a videorekordéru/kombinácia DVD               

a videorekordéru/PVR 

SAT:             (S) - Satelitný prijímač/set-top box/DVB-S/DVB-T/ / SAT/HDD 

CBL:             (C) -  Káblový prevádzač/ set-top box/ DVB-C 

VAC:            (N) - Doplnok video obsahu ako je mediálne centrum/doplnky AV/voliče AV 

CD :              (D) - Prehrávač diskov CD/CD-R/MD 

PHO:            (P) -  Gramofón 

MIS:             (M) - Zvuk/ostatní zvuk 

HOM:           (H) -  Automatizácia domácnosti (napr. Infračervené ovládanie záclon alebo spínačov             

osvetlenia atď.) 

AMP:           (A) -  Zvuk/Zosilňovač/systém aktívnych reproduktorov 

RCV:             (R) - Zvuk/zvukový prijímač/ tuner / zosilňovač / domáce kino (DVD) 

CAS:              (K) - Kazetový prehrávač 

LDP:              (L) - Prehrávač diskov CD/Video CD 

DAT:              (J) - Digitálna zvuková páska/DCC 

DVD:             (Y) - Prehrávač DVD/DVD-R/domáce kino DVD/ Kombinovaný prehrávač DVD /DVD/HDD 

Typ kódu je naznačený v zátvorkách, napríklad :  (T). Pri nastavovaní zariadenia sa kód zariadenia 

zobrazí podobne ako napríklad: T0556 

T- označuje typ zariadenia  (kód televízneho prijímača) 

0056- predstavuje kód o 4 číslach zariadenia značky Philips. 

Popis zariadenia je možné zmeniť (premenovať) pomocou maximálne štyroch znakov (viď. nižšie). 

5. Vľavo, ENTER, Vpravo 

Tieto tlačidla umožňujú prechádzať ponukou programovania diaľkového ovládania a 

potvrdzovať výbery. Pri zmene popisu zariadenia môžete pomocou týchto tlačidiel 

prechádzať písmenami, číslami a špeciálnymi symbolmi  ( . _ ^  < ) stisnutím tlačidla ENTER 

potom požadovaný znak potom vyberiete . 
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6.  Tlačidlá s číslami: Tlačidlá s číslami (0-9, -/--) poskytujú rovnaké funkcie ako na pôvodnom 

diaľkovom ovládaní. Pokiaľ má pôvodné diaľkové ovládanie jedno alebo dvojciferné 

prepínanie vstupu, môžete túto funkciu ovládať stisnutím tlačidla -/--. Pokiaľ má pôvodné 

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

diaľkové ovládanie  tlačidlo 20, nájdete túto funkciu pod tlačidlo AV. V zvukovom režime 

zosilňovač (RCV,AMP,MIS) môžu tieto tlačidlo s číslami poskytovať prístup k výberu zdroja 

(vstupu). 

7. Tlačidlo AV 

V režime TV poskytuje  funkciu AV/vstup. V režime VCR poskytuje AV pokiaľ je dostupná na 

pôvodnom diaľkovom ovládaní. V zvukovom režime(VCR,AMP,MIS) poskytuje funkciu výberu 

vstupu alebo zdroja. V režime DVD poskytuje funkciu TV/DVD ak je dostupná na pôvodnom 

diaľkovom ovládaní.  V režime  SAT  poskytuje funkciu TV/SAT alebo TV/DTV, pokiaľ je 

dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. 

8. Tlačidlá kanál (CH) +/- 

Tieto tlačidlá ovládajú rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Ak stisnete v 

režime TV tlačidlo MAGIC a potom Kanál (CH)+/-, získate funkciu jas +/-. V zvukovom režime 

(RCV,AMP,MIS) poskytujú funkciu prednastavené (PRESET) +/-. 

9. Tlačidlo stlmenia 

Tlačidlo stlmenia obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládači. 

10. Tlačidlo ponuka (MENU) 

Tlačidlo ponuka obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. 

11. Tlačidlá HLASITOST (VOL) + /-        

  Tieto tlačidlá fungujú takisto ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. AK stisnete v režime TV 

tlačidlo MAGIC a potom hlasitosť +/-, získate prístup k funkcii farba +/-. 

12. Smerové tlačidlá 

Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu režimom ponuky 

daného zariadenia. 

13. Tlačidlo OK 

Tlačidlo OK potvrdí výber pri práci s ponukou zariadenia. 

14. Tlačidlo sprievodca (GUIDE) 

V režime TV a SAT poskytuje funkciu  GUIDE  (sprievodca programami) alebo predchádzajúci 

program, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. V režime VCR poskytuje 

funkciu TV / VCR alebo Vysunúť, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládači.            

V režime AMP, VRC alebo MIS poskytuje funkciu ladenie pokiaľ je dostupná na pôvodnom 

diaľkovom ovládaní. V režime CD poskytuje funkciu vysunúť, otvoriť alebo zavrieť, pokiaľ je 

dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. 

 

 



 5 

15. Tlačidlo KONIEC (EXIT) 

Vo všetkých režimoch poskytuje funkciu ukončenie ponuky, pokiaľ je dostupná na pôvodnom 

diaľkovom ovládaní. V režime SAT poskytuje funkciu Späť, ktorú môžete použiť k prechodu na 

predchádzajúcu obrazovku ponuky. 

16. 16:9 

V režime TV toto tlačidlo zobrazí široký formát obrazovky (16:9), pokiaľ je táto funkcia k 

dispozícii aj na pôvodnom diaľkovom ovládaní. V režime SAT poskytuje funkciu obľúbené 

alebo informácie, pokiaľ je dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. V režime DVD 

poskytuje funkciu Priblíženie alebo Náhodné. V režime  VCR poskytuje funkciu SP/LP. V 

režime AMP,RCV alebo MIS poskytuje funkciu Ladenie + . 

17. Tlačidlá pre presun 

Tieto tlačidlá obsahujú funkcie presunu daného zariadenia- prehrávanie. Presun vpred, 

presun vzad, atď. Aby sa zabránilo náhodnému spusteniu nahrávania, zahajuje sa nahrávanie  

dvojitým stisnutím tlačidla nahrávanie. 

18. 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, zariadenie musí byť vybavený 

službou teletext. 

Tlačidlo zapnúť text: Prepne televízny prijímač do režimu teletext 

Tlačidlo pridržať/zastaviť: Zastaví zmeny stránok 

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 vypnúť text: Prepne televízny prijímač späť do bežného režimu. U niektorých prijímačov sa 

to spúšťa tak, že niekoľkokrát stisnite tlačidlo zapnúť text 

Po  vstupe 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  URC-7781 pravdepodobne budú fungovať rovnako. 

19. Vlastné tlačidlá (A,B,C,D) 

Vlastné tlačidlá sú náhradné tlačidlá, ktoré umožňujú pomocou funkcie výučba a Key Magic 

(viď nižšie) prispôsobiť diaľkové ovládanie URC-7781. NA tieto tlačidlá je možné takisto 

naprogramovať makrá. (viď návod nižšie). 

Inštalácia batérii: 
Do diaľkového ovládača URC-7781  sa vkladajú 4 nové alkalické batérie AAA/LR03. 

1. Odstráňte kryt batérii na zadnej strane diaľkového ovládania URC-7781. 
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2. Nasmerujte batérie podľa značiek + a – v priehradke pre batérie a vložte ich do priehradky. 

3. Zatlačte kryt späť na miesto. 

Dôležité poznámky:  

- Nepoužívajte nabíjacie batérie. 

- Nastavovacie kódy a pokročilé programovanie zostanú zachované aj po výmene batérii. 

Nastavenie jazyka dňa a času. 
1. Po vložení batérii… Na displeji sa zobrazí text uvedený vpravo. Potvrďte výber stisnutím 

tlačidla ENTER. 

2. Pomocou tlačidiel so šípkami nastavte jazyk na hodnotu Angličtina, nemčina alebo 

francúzština. 

Stisnutím tlačidla enter potvrďte vybraný jazyk. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa 

dvakrát rozsvieti. Od tohto okamžiku sa všetky programovacie funkcie zobrazovať vo 

vybranom jazyku. 

3. Na displeji sa zobrazí nápis  NASTAVIŤ DEŇ. Potvrďte výber stisnutím tlačidla enter. 

4. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte príslušný deň a výber potvrďte stlačením tlačidla 

ENTER. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti. 

5. Na displeji sa zobrazí text NASTAVIŤ ČAS (SET TIME) Potvrďte výber stisnutím tlačidla ENTER. 

6. Pomocou tlačidiel s číslami zadajte príslušný čas a výber potvrďte stisnutím tlačidla ENTER. 

Kontrolka LED pod tlačidlom sa dvakrát  rozsvieti. Na displeji sa zobrazí text PRIDAŤ 

ZARIADENIE. 

Pri nastavovaní diaľkového ovládania URC-7781 pre ovládanie zariadenia pokračujte nižšie. 

Poznámka: Ak chcete znovu zmeniť jazyk, deň a čas po úplnom nastavení diaľkového ovládania, musíte prejsť 

do režimu programovania. Vykonáte to tak, že stisnete a podržíte tlačidlo MAGIC, až sa na displeji zobrazí text 

POČIATOČNÉ NASTAVENIE (INITIAL SETUP). Stisnite tlačidlo ENTER, na displeji sa zobrazí text ZARIADENIE 

(DEVICE). Potom v závislosti na tom. Čo chcete zmeniť, prejdite pomocou tlačidiel so šípkami na položku JAZYK 

(LANGUAGE) alebo DEŇ/ČAS (DAY/TIME). 

 

Postup nastavenia diaľkového ovládača URC-7781 pre ovládanie zariadenia. 

–->Pri prvom nastavovaní diaľkového ovládania URC-7781 postupujte podľa krokov 1-6. 

–->Pokiaľ ste už v používateľskom režime postupujte podľa nasledujúcich krokov. 

a) Stisnite tlačidlo MAGIC a podržte ho asi 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí text uvedený 

napravo   –––   INITIAL SETUP. 

b) Dvakrát stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text ––––- ADD DEVICE. 

Príklad: Postup nastavenia diaľkového ovládania URC-7781 pre televízny prijímač: 

1. V zozname kódov (strana 301-314 ) nájdete kód pre vaše zariadenie. 
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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). 

Ak nie je značka v zozname vôbec uvedená, umožňuje Vám diaľkový ovládač URC-7781 prehľadať 

všetky kódy uvedené v jeho pamäti a nájsť konkrétne zariadenie (v tomto prípade použite tlačidlá 

s šípkami vľavo a vpravo miesto tlačidiel s číslami, viď tiež krok 4). 

2. Na displeji sa zobrazí text  ADD DEVICE.  Stisnite tlačidlo ENTER. 

3. Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo vyberte zariadenie, ktoré chcete nastaviť 

a potvrďte stlačením tlačidla ENTER. Teraz sa na displeji zobrazí text NASTAVENIE KÓDU (COD 

SET UP). Znovu stisnite tlačidlo ENTER. 

4. Jednoducho pomocou tlačidiel  s číslami zadajte prvý kód zariadenia o štyroch číslach 

uvedený u príslušnej značky v zozname kódov (strana 301-314). Kontrolka LED pod tlačidlom 

napájania sa dvakrát rozsvieti. 

5. Namierte diaľkové ovládanie URC-7781 na zariadenie a stisnite tlačidlo napájanie. 

Postup vyhľadávania:  - Pri každom stisnutí tlačidla so šípkou vpravo alebo vľavo sa na displeji 

zobrazí predchádzajúci, resp. nasledujúci kód v pamäti a diaľkové ovládanie odošle príkaz POWER 

zodpovedajúci tomuto kódu. 

 �Pokiaľ dôjde k vypnutiu zariadenia, znovu zariadenie zapnite (televízny prijímač napr. zapnite 

stisnutím tlačidla kanál (CH)+). Vyskúšajte všetky funkcie diaľkového ovládania a zistite, či fungujú 

správne. 

�Pokiaľ niektoré funkcie správne nefungujú alebo pokiaľ zariadenie vôbec nereaguje, skúste 

použiť nasledujúci kód o štyroch číslach uvedený u príslušnej značky (strana 301-314). 

- Pri testovaní, či kód funguje nepoužívajte tlačidlá s číslami pretože to zmení aktuálny kód 

- Pokiaľ zariadenie nereaguje na diaľkové ovládanie URC-7781 ani po vyskúšaní všetkých kódov 

uvedených u príslušnej značky alebo pokiaľ značka v zozname vôbec nie je uvedená, 

stisnutím tlačidla vpravo jednoducho prejdite na ďalší kód obsiahnutý v pamäti (pre dané 

zariadenie) 

6. Ako náhle všetky funkcie diaľkového ovládania fungujú správne, uložte kód stisnutím tlačidla 

ENTER. 

Kód si poznamenajte nižšie aby ste ho nabudúce jednoducho a rýchlo našli. 

Nastavenie diaľkového ovládania URC-7781. 

- Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stisnutím tlačidla OSVETLENIE (LIGHT)/ESC. 

- Ak chcete ukončiť režime programovania a prejsť do používateľského režimu, stisnite 

a podržte tlačidlo OSVETLENIE (LIGHT)/ ESC. 

- 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 vybrať režim tohto zariadenia. 

Popis zariadenia si môžete podľa svojich potrieb premenovať (dajú sa použiť max 4 znaky viď nižšie). 
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Popis zaradenia                  zodpovedajúce zariadenia                                   Indikátor typu... 

TV                         Televízia/LCD/Plazmový panel/ projektor/spätný projektor                          T 

VCR                       Videorekordér/kombinácia televízie a videorekordéru                                  V 

                                         /kombinácia DVD a videorekordéru/PVR 

SAT                          Satelitný prijímač/set-top box/DVB-S/DVB-T/SAT/HDD                               S 

CBL                       Káblový dekodér/ set-top box/ DVB-C                                                  C 

VAC                      Doplnok video obsahu ako je mediálne                                                N 

                                centrum/doplnky AV/voliče AV 

CD                         Prehrávač diskov CD/CD-R/MD                                                              D 

PHO                      Gramofón                                                                                                   P 

MIS                        Zvuk/ostatný zvuk                                                                                   M 

HOM                    Automatizácia domácnosti (napr. Infračervené                                  H 

                              ovládanie záclon alebo spínačov osvetlenia atď.) 

AMP                      Zvuk/Zosilňovač/systém aktívnych reproduktorov                            A 

RCV                       Zvuk/zvukový prijímač/ tuner /zosilňovač/ domáce kino (DVD)      R 

CAS                       Kazetový prehrávač                                                                                  K 

LDP                       Prehrávač diskov CD/Video CD                                                               L 

DAT                      Digitálna zvuková páska/DCC                                                                  J 

DVD                     Prehrávač DVD/DVD-R/domáce kino DVD/                                           Y 

                              Kombinovaný prehrávač DVD /DVD/HDD 

Diaľkové ovládanie URC-7781 kód zobrazí podobne ako napr. T0556. 

T = je indikátor typu zariadenia 

0556 = je štvorciferný kód 

Zobrazenie aktuálneho kódu. 
Ako náhle ste diaľkové ovládanie URC-7781 nastavili, môžete zobraziť nastavený kód a poznamenať si 

ho pre budúce použitie. 

Príklad: Postup zobrazenia uloženého kódu televízneho prijímača: 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SET UP.  

2. Dvakrát stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text ADD DEVICE. 

3. Dvakrát stisnite tlačidlo so šípkou vľavo. Na displeji sa zobrazí text VIEW CODE. 

4. Stisnite tlačidlo ENTER a zobrazí sa kód aktuálneho zariadenia. Stisnutím tlačidla so šípkou 

vpravo alebo vľavo zobrazte kódy ďalších vašich zariadení. Kódy si poznamenajte do nižšie 

uvedených polí.           



 9 

  STRUČNÝ PREHĽAD KÓDOV 

Zariadenie         TYP     KOD                                      Zariadenie     TYP      KOD 

1.________       ___     ___  ___   ___  ___         7.________       ___      ___  ___   ___  ___ 

2.________       ___     ___  ___   ___  ___         8.________       ___      ___  ___   ___  ___ 

3.________       ___     ___  ___   ___  ___         9.________       ___      ___  ___   ___  ___ 

4.________       ___     ___  ___   ___  ___        10.________       ___     ___  ___   ___  ___ 

5.________       ___     ___  ___   ___  ___        11.________       ___     ___  ___   ___  ___ 

6.________       ___     ___  ___   ___  ___        12.________       ___     ___  ___   ___  ___ 

Nahradenie zariadenia. 
Aby ste nemuseli mať naprogramované zariadenie, ktoré už nepoužívate, je možné ho nahradiť. 

Pokiaľ ste si napr. miesto starého televízneho prijímača a videorekordéru kúpili nový televízny 

prijímač a DVD rekordér, nemusíte mať starý televízny prijímač a videorekordér stále v diaľkovom 

ovládaní URC-7781 naprogramované. 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SET 

UP.  

2. Dvakrát stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text ADD DEVICE. 

3. Dvakrát stisnite tlačidlo so šípkou vľavo. Na displeji sa zobrazí text REPLACE DEVICE. 

4.  Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text DEV TO REPLACE     PHO   TV   VCR. 

Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo vyberte zariadenie ktoré chcete 

nahradiť.  

5. Potvrďte ho stisnutím tlačidla ENTER. Teraz sa Vám na displeji zobrazí text   

NASTAVENIE KÓDU (CODE SET UP). Stisnite tlačidlo ENTER.  

Tu pokračujte zadaním kódov, ktoré zodpovedajú typu zariadenia a značke Vášho 

zariadenia, postupujte podľa pokynov na strane 6. 

Zmena kódov zariadenia. 
Nasledujúci príklad vysvetľuje, ako nahradiť starý kód zariadenia novým, bez toho, aby 

ste museli pridávať nové zariadenie. 

Príklad: Práve ste zakúpili nový televízny prijímač do obývacej izby. Tento televízny 

prijímač pravdepodobne používa iný kód než aktuálny prijímač vo vašej obývacej izbe. Pri 

zmene aktuálneho naprogramovaného kódu zariadenia postupujte podľa nižšie 

uvedených krokov. 

Poznámka: Po zmene kódu zariadenia zostanú zachované všetky nastavenia aktuálneho 

nastaveného zariadenia (Key Magic, Výučba). 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SET 

UP. 

2. Dvakrát stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text ADD DEVICE. 

3. Dvakrát stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text CHANGE DEVICE 

CODE. 

4. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text CHANGE DEV CODE   DVD     TV    SAT. 
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5. Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo vyberte režim, pre ktorý chcete zmeniť 

nastavovací kód a výber potvrďte stisnutím tlačidla ENTER. 

Na displeji sa zobrazí text TV T0556. Potvrďte výber stisnutím tlačidla ENTER. Ďalej 

prejdite na stranu 6 a postupujte podľa pokynov kroku 4 na nasledujúcich krokov 

Presun zariadenia. 
Po naprogramovaní niekoľkých zariadení môžete určiť poradie, v ktorom sa zobrazujú popisky. 

zariadení. 

Príklad: Pokiaľ ste naprogramovali TV prijímač, prehrávač DVD, videorekordér a satelitný prijímač, 

môžete byť postupnosť zobrazovania táto: TV, DVD, VCR, SAT. Poradie zobrazovania chcete zmeniť 

takto: TV, VCR, DVD, SAT. 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL 

SET UP.  

2. Dvakrát stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text ADD DEVICE. 

3. Trikrát stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text MOVE DEVICE. 

4. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text  DEV TO MOVE   DVD   VCR   SAT. 

5. Pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo vyberte zariadenie, ktoré chcete 

presunúť a výber potvrďte stisnutím tlačidla ENTER. 

6. Na displeji sa zobrazí text MOVE TO   TV    VCR   DVD. Pomocou tlačidiel so šípkami 

vpravo a vľavo presuňte zodpovedajúce zariadenie a výber potvrďte stisnutím 

tlačidla ENTER. 

Kontrolka LED pod tlačidlom napájania  sa dvakrát rozsvieti a dôjde k návratu na možnosť PRESUN 

ZARIADENIA (MOVE DEVICE). 

Odstránenie zariadenia. 
Ak chcete odstrániť určité zariadenie postupujte podľa nasledujúcich krokov: 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SET UP. 

2. Dvakrát stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text ADD DEVICE. 

3. Raz stisnite tlačidlo so šípkou vľavo. Na displeji sa zobrazí text DELETE DEVICE. 

4. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text TV T0556. 

5. Pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť a 

výber potvrďte stisnutím tlačidla ENTER. 

Kontrolka LED pod tlačidlom napájania  sa dvakrát rozsvieti a dôjde k návratu na možnosť 

ODSTRÁNENIE ZARIADENIA (DELETE  DEVICE). 

Výsledok: Vybrané zariadenie bolo odstránené 

Funkcia VÝUČBA. 

Diaľkové ovládanie URC-7781 obsahuje celú knižnicu predprogramovaných kódov. Po nastavení 

diaľkového ovládania URC-7781 pre ovládanie určitého zariadenia môžte zistiť, že na pôvodnom 

diaľkovom ovládači mate jedno alebo viac tlačidiel, ktoré na klávesnici diaľkového ovládača URC-7781 

nie sú. Diaľkové ovládanie URC-7781 je vybavené špeciálnou funkciou  Výučba, umožňujúcou 

skopírovať ľubovoľnú funkciu pôvodného diaľkového ovládania na tlačidlo klávesnice  diaľkového 

ovládania URC-7781. 
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Než začnete:  

- Presvedčte sa, či pôvodné diaľkové ovládanie funguje správne. 

- Presvedčte sa, či žiadne diaľkové ovládanie(ani URC-7781 ani pôvodné diaľkové ovládanie) nie je 

namierené na zariadenie. 

 

 

Výučba: 

 Príklad: Postup skopírovania funkcie Mono/stereo z pôvodného diaľkového ovládača televízneho 

prijímača na tlačidlo A diaľkového ovládača URC-7781. 

1. Umiestnite oba diaľkové ovládače (URC-7781 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 asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SET UP.  

3. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text  ADVANCED SET UP. 

4. Štyri krát stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text SELECT MODE&Key  RCV TV DVD. 

Pomocou tlačidiel so šípkami prejdite na režim zariadenia, do ktorého chcete umiestniť 

naučenú funkciu. (napr. TV) 

5. Stisnite tlačidlo (na diaľkovom ovládaní URC-7781), na ktoré chcete naučenú funkciu 

umiestniť  (napr. tlačidlo A). Kontrolka LED pod tlačidlom napájania začne rýchlo blikať. Na 

displeji sa zobrazí   LEARNING NOW! PRESS ORIG. KEY. 

6. Stisnite tlačidlo (na pôvodnom diaľkovom ovládači) ktorého funkciu chcete skopírovať na 

diaľkové ovládanie URC-7781. 

(Príklad: tlačidlo funkcie MONO/STEREO) Kontrolka LED pod tlačidlom napájania dvojitým 

rozsvietením potvrdí, že na tlačidlo A bola úspešne nastavená funkcia MONO / STEREO. 

Poznámka: Ak chcete v rámci rovnakého režimu skopírovať ďalšie funkcie, jednoducho 

zopakujte kroky  5 a 6 a stisnite ďalšie tlačidlo, ktorého funkciu chcete skopírovať naučením. 

Poznámka: Ak chcete skopírovať funkciu v inom režime, vyberte v kroku 4 pomocou tlačidiel 

so šípkami vpravo a vľavo iný režim zariadenia a pokračujte krokmi 5 a 6. 

Poznámka: Ak sa zobrazí na displeji text VÝUKA SA NEPODARILA (LEARNING FAILED), začnite 

stisnutím tlačidla ENTER od obrazovky PRIDAŤ NAUČENÚ FUNKCIU a potom opätovným 

stisnutím tlačidla ENTER pokračujte krokom 4. 

Poznámka: Ak sa zobrazí na displeji text PLNÁ PAMäŤ, musíte zistiť najpotrebnejšie funkcie a 

najmenej potrebné odstráňte. 

7. Jedným stisnutím tlačidla OSVETLENIE (LIGHT)prejdite späť na obrazovku pridať naučenú 

funkciu alebo stisnutím a podržaním tlačidla osvetlenie ukončite režim programovania.  

Funkcia VYUČBA: 
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- Výučba sa vždy týka aktívneho režimu. Ak chcete získať prístup k naučenej funkcii, prejdite 

najprv na príslušné zariadenie. 

- Naučenú funkciu môžete nastaviť na ľubovoľné tlačidlo, okrem tlačidiel ENTER, 

OSVETLENIE/ESC, tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo a tlačidla MAGIC. 

- Ak nestisnete žiadne tlačidlo zostane diaľkové ovládanie v URC-7781 v režime programovania 

30 sekúnd. 

- Po prevedení kroku 5 máte na stisnutie zodpovedajúceho tlačidla na pôvodnom diaľkovom 

ovládaní 15 sekúnd. 

- Pokiaľ pomocou funkcie VÝUČBA nastavíte na naučenú funkciu na iné tlačidlo než na vlastné 

tlačidlo, stane sa pôvodná funkcia diaľkového ovládania  URC-7781 sekundárnou funkciou. 

Prístup k nej získate tak, že stisnete tlačidlo MAGIC a potom príslušné tlačidlo (toto sa netýka 

tlačidiel napájanie, kanál(CH), hlasitosť(VOL) a tlačidiel s číslami – k takejto funkcii získate 

prístup po dvojitom stisnutí tlačidla MAGIC a príslušného tlačidla s číslom). 

- Ak umiestnite naučenú sekundárnu funkciu na tlačidlá napájanie, kanál (CH) a hlasitosť(VOL), 

bude z nich odstránená funkcia farba, jas a časový vypínač. 

- Funkcia výučba sa vždy týka určitého režimu. Výučbou môžete preto na jedno tlačidlo v 

každom režime nastaviť jednu funkciu. 

- V závislosti na pôvodnom diaľkovom ovládaní je možno do diaľkového ovládania URC-7781 

nastaviť asi 50 funkcií. 

- Naučenú funkciu nahradíte tak, že na ňu umiestnite inú naučenú funkciu, alebo ju môžete 

odstrániť funkciou odstrániť naučenú funkciu z jedného tlačidla (Delete learning from One 

Key), odstrániť naučenú funkciu z jedného režimu (Delete learning from One Mode), 

odstrániť naučenú funkciu zo všetkých režimov (Delete learning from All Modes). 

- Funkciu výučba nevykonávajte na priamom slnku ani pod intenzívnom osvetlení 

- Pred výučba sa presvedčte, že používate nové batérie 

- Naučené funkcie zostanú zachované aj po výmene batérii 

- Pomocou funkcie výučba sa nedajú naprogramovať  funkcie v režime domáceho kina 

Pokiaľ však bolo tlačidlo naprogramované v pôvodnom režime zariadenia s výučbou, prejde 

naprogramovaná funkcia aj do režimu domáceho kina. 

Výučba sekundárnych funkcií: 

Na tlačidlo diaľkového ovládania  URC-7781 môžete nastaviť naučenú funkciu bez toho aby došlo k 

odstráneniu pôvodnej funkcie diaľkového ovládania URC-7781. Ideálne sú preto vlastné tlačidlá. 

Sekundárnu funkciu môžete takisto nastaviť  na ľubovoľné tlačidlo okrem nasledujúcich: tlačidla 

zariadenie, tlačidla MAGIC, tlačidiel s šípkami vpravo a vľavo. ENTER, Osvetlenie /ESC. Ak chcete 

nastaviť naučenú sekundárnu funkciu, jednoducho postupujte podľa krokov 1-7 na predchádzajúcej 

strane. V kroku 5 pred stisnutím tlačidlá, 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. Ak chcete získať prístup k sekundárnej funkcii na tlačidlo s číslom, stisnite 

tlačidlo MAGIC dvakrát a potom príslušné tlačidlo s číslom. 

Odstránenie naučených funkcií: 

Môžete vykonať tieto akcie: 

- Odstrániť naučenú funkciu z konkrétneho tlačidlá v rámci určitého režimu zariadenia. 
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- Odstrániť všetky naučené funkcie v rámci určitého režimu. 

- Odstrániť všetky naučené funkcie vo všetkých režimoch. 

Príklad: Odstránenie skopírovanej funkcie MONO/STEREO z tlačidla A v režime TV. 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SET UP.  

2. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text ADVANCED SET UP. 

3. Dvakrát stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text ADD FUNCTION. 

4. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text DELETE FUNCTION. 

5. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text DELETE LEARNING. 

6. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text DELETE LEARNING FROM ONE KEY. 

7. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text SELECT MODE&KEY  RCV  TV. 

8. Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo vyberte režim zariadenia (napr. TV), v ktorom 

chcete odstrániť naučenú funkciu a stisnite tlačidlo *, ktorého funkciu chcete odstrániť (napr. 

tlačidlo A). Kontrolka LED dvakrát blikne a displej prejde späť do na možnosť odstránenia 

naučených funkcií. 

9. Ak chcete odstrániť naučenú funkciu z ďalšieho tlačidla, opakujte kroky 6-8. 

Výsledok: V režime TV bude na tlačidlu A pôvodná funkcia. 

*Ak chcete odstrániť naučenú sekundárnu funkciu, stisnite pred stisnutím tlačidla z ktorého chcete 

naučenú funkciu odstrániť, tlačidlo MAGIC. 

Pre vymazanie „learning“ funkcií z jedného MODU – zariadenia  sa vráťte ku bodu 6. 

6. Zobrazí sa text DELETE LEARNING FROM ONE MODE. Stisnite tlačidlo ENTER. 

      7. Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo vyberte režim, v ktorom chcete odstrániť všetky 

naučené funkcie a stisnite tlačidlo ENTER. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát 

rozsvieti a prejde späť na možnosť ODSTRÁNENIA NAUČENÝCH FUNKCIÍ. Z vybraného režimu 

zariadenia sú teraz odstránené všetky naučené funkcie. 

Pre vymazanie „learning“ funkcií z všetkých  MODOV – zariadení sa vráťte ku bodu 6. 

6. Zobrazí sa text DELETE LEARNING FROM ALL DEVICES. 

7. Stisnite tlačidlo ENTER. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti a displej 

prejde späť na možnosť ODSTRÁNENIE NAUČENÝCH FUNKCIÍ. Zo všetkých režimov zariadení sú 

teraz odstránené všetky naučené funkcie 

Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stisnutím tlačidla OSVETLENIE (LIGHT). 

Stisnutím a podržaním tlačidla OSVETLENIE (LIGHT) sa vrátite do užívateľského režimu. 

Prevádzkový reset. 
Prevádzkový reset odstráni všetky funkcie zo všetkých režimov a niektoré naprogramované funkcie 

ako napríklad jazyk, zámok hlasitosti, Key Magic, časované makro, makro na tlačidlu domáce kino a 

popisky zariadení. 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. Na displeji sa zobrazí text INITIAL SET UP.  

2. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text ADVANCED SET UP. 

3. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text FUNCTION. 



 14

4. Stisnite tlačidlo so šípkou vľavo. Na displeji sa zobrazí text RESET. 

5. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text USER RESET. 

6. Stisnite tlačidlo ENTER. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa štyrikrát rozsvieti. Na 

displeji sa zobrazí text RESET. 

Všetky zariadenia zostali nastavené, ale všetky funkcie ako napríklad jazyk, zámok hlasitosti, Key 

Magic, časované makro, makro na tlačidlu, domáce kino a popisky zariadení boli buď resetované 

alebo odstránené. Ak chcete odstrániť iba naučené funkcie a funkcie Key Magic, použite funkciu 

odstránenie naučených funkcií a funkciu Key Magic popísanú vyššie. 

FARBA A JAS. 

V závislosti na funkciách pôvodného diaľkového ovládača sa dá pomocou diaľkového ovládača URC-

7781 ovládať nasledujúce funkcie televízneho prijímača a časový vypínač zariadenia, ktoré majú 

časový vypínač na svojom pôvodnom diaľkovom ovládaní 

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)- 

Zapnutie alebo vypnutie časového vypínača = Stisnite tlačidlo MAGIC, potom opakovane stisnite 

tlačidlo napájania  až časový vypínač nastavíte na požadovaný počet minút (alebo až sa na obrazovke 

zariadenia prestane vypínač zobrazovať). 

Poznámka: V závislosti na pôvodnom diaľkovom ovládaní sa môže táto funkcia ovládať inak. 

Zmena popisky zariadenia: 
Popisky nastavených zariadení môžete zmeniť pomocou max 4 znakov na jednu popisku. 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SET UP.  

2. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text ADVANCED SET UP. 

3. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text FUNCTION. 

4. Stisnite tlačidlo so šípkou vľavo. Na displeji sa zobrazí text DEVICE LABEL. 

5. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text  SELECT MODE   RCV   TV. 

6. Stisnite tlačidlo ENTER. Pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo vyberte príslušný režim 

zariadenia, ktorého popis chcete zmeniť a výber potvrďte stisnutím tlačidla ENTER. 

7. Zobrazí sa text NEW LABEL   RCV  TV. Prvý znak popisky vybraného zariadenia začne blikať. 

Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo popis zmeňte na inú (ktorá má max 4 znaky), 

pričom každý vybraný znak uložte stisnutím tlačidla ENTER. Po zadaní štvrtého znaku sa 

displej vráti na možnosť ZMENIŤ POPISKU ZARIADENIA (CHANGE DEVICE LABEL). 

Môžete takisto vybrať jeden z týchto symbolov: 

 -       Napríklad: TV 1 (medzera medzi dvoma znakmi). 

<       Návrat na predchádzajúci znak a nastavenie predchádzajúceho znaku späť na písmeno A. 

^       Uloženie popisky obsahujúcej znak nastavenia predchádzajúceho znaku späť na písmeno A. 
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.         Uloženie popisky obsahujúcej  menej ako 4 znaky, napríklad ak chcete zariadenie pomenovať T. 

          (bodka), napríklad TV.1. 

 

Pokiaľ sa chcete vrátiť – resetovať zmenený popis zariadenia vráťte sa ku bodu 5 a postupujte.  

5. Zobrazí sa text RESERT DEVICE LABEL. Stisnite tlačidlo ENTER. 

 6. Pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo vyberte popis zariadenia, ktoré chcete resetovať 

a stisnite tlačidlo ENTER. Uvidíte ako sa vybraný popis zariadenia zmení späť na pôvodnú 

hodnotu. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti a displej sa vráti na 

možnosť RESET POPISKY ZARIADENIA (RESET DEVICE LABEL). 

Pokiaľ sa chcete vrátiť – resetovať zmenený popis všetkých zariadení vráťte sa ku bodu 5 

a postupujte.  

5. Zobrazí sa text RESET LABEL ALL DEVICES. Ak chcete resetovať všetky popisky zariadení 

postupujte takto: 

6.  Stisnite tlačidlo ENTER. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti . Všetky 

popisky zariadení sú teraz resetované na pôvodné hodnoty a displej sa vráti na možnosť POPISKA 

ZARIADENIA (DEVICE LABEL). 

Zámok hlasitosti. 
Nastavenie zámku hlasitosti: 

Príklad:  Hlasitosť je možné zamknúť do jedného režimu, napr. TV. Pokiaľ tak urobíte, budú 

potom tlačidlá hlasitosť (VOL)+/- a stlmenie nezávisle na aktuálnom režime vždy ovládať 

hlasitosť tak, ako keby bol aktívny režim TV. 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SET 

UP.  

2. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text  DEVICE. 

3. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text VOLUME LOCK. 

4. Dvakrát stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text RVC TV  VCR   UL. Pomocou 

tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo vyberte zariadenie (napr. TV), do ktorého režimu 

chcete hlasitosť zamknúť.  U=Lock       UL=Unlock    SRC= SOURCE  

5. Stlačením tlačidla ENTER vyberte zobrazované zariadenie ako zdroj (SRC). Kontrolka LED 

pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti a displej sa vráti na možnosť ZÁMOK 

HLASITOSTI (VOLUME LOCK). 

Výsledok: Vo vyššie uvedenom príklade bude režim TV zdrojom (SRC) hlasitosti pre všetky 

nainštalované zariadenia.  Ak stisnete v ľubovoľnom režime tlačidlo hlasitosť +/- alebo 

stlmenie, získate funkcie hlasitosti režimu TV. 

Odobratie zariadenia zo zámku hlasitosti: 

Príklad: Pokiaľ chcete, môžete zo zámku hlasitosti odobrať 1 zariadenie. Nebude tak odosielať príkaz 

hlasitosť (VOL) zdroja, ale svoj vlastný príkaz hlasitosť (VOL). 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SET UP.  

2. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text DEVICE. 
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3. Dvakrát stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text VOLUME LOCK. 

4. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text SET VOLUME LOCK. 

5. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text REMOVE DEVICE FROM 

VOLUME LOCK. 

6. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text REMOVE VOL LOCK  RCV  TV  VCR. 

Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo vyberte zariadenie (napr. TV), ktoré chcete 

odobrať zo zámku hlasitosti. 

7. Stisnutím tlačidla ENTER odoberiete zobrazené zariadenie zo zámku hlasitosti. Kontrolka LED 

pod tlačidlom napájania sa štyrikrát rozsvieti. Displej sa vráti späť  na možnosť Zámok 

hlasitosti (VOLUME LOCK). 

Výsledok: Vybrané zariadenie teraz bude odosielať svoje vlastné príkazy hlasitosť (VOL) +/- a 

stlmenie (MUTE), namiesto príkazu zdrojového (SRC) zariadenia. 

Pridanie zariadenia do zámku hlasitosti. 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SET UP. 

2. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text DEVICE. 

3. Dvakrát stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text VOLUME LOCK. 

4. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text SET VOLUME LOCK. 

5. Dvakrát stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text AD DEVICE TO VOLUME 

LOCK. 

6. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text ADD TO VOL LOCK   VCR   TV   VCR. 

Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo vyberte zariadenie (napr. TV), ktoré chcete pridať do 

zámku hlasitosti. 

7. Stisnutím tlačidla ENTER pridajte zobrazené zariadenie zo zámku hlasitosti. Kontrolka LED 

pod tlačidlom napájania sa dvakrát  rozsvieti. Displej sa vráti späť na možnosť Zámok 

hlasitosti (VOLUME LOCK). 

Výsledok: Vybrané zariadenie teraz bude odosielať príkazy hlasitosť (VOL) +/- a stlmenie (MUTE), 

zdrojového (SRC) zariadenia. 

Reset všetkých ovládacích prvkov hlasitosti. 
Príklad: Všetky ovládacie prvky hlasitosti môžete resetovať na pôvodné nastavenia, takže všetky 

zariadenia budú odosielať opäť svoje príkazy pre ovládanie hlasitosti. 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí INITIAL SET UP.  

2. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text uvedený vpravo DEVICE. 

3. Dvakrát stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text VOLUME LOCK. 

4. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text SET VOLUME LOCK. 

5.  Stisnite tlačidlo so šípkou vľavo. Na displeji sa zobrazí text RESET ALL VOLUME CONTROLS. 
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6. Stisnutím tlačidla ENTER resetujete všetky ovládacie prvky hlasitosti. Kontrolka LED pod 

tlačidlom napájania sa štyrikrát rozsvieti a displej sa vráti späť na možnosť Zámok hlasitosti 

(VOLUME LOCK). 

Výsledok: Všetky zariadenia teraz budú odosielať svoje vlastné príkazy hlasitosť (VOL) +/- a stlmenie 

(MUTE). 

 

 

Makrá  (postupnosti príkazov). 

Pridanie časovaného makra. 

Pomocou makra môžete definovať postupnosť príkazov, ktoré majú byť vykonané v určitom čase. 

Môžete naprogramovať 3 typy časovaných makier: 

- Jednorazové časované makro. 

- Denné časované makro. 

- Týždenné časované makro. 

Príklad: Postup prevedenia nahrávky futbalového zápasu pomocou diaľkového ovládania URC-7781 

a videorekordéru. 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SET 

UP. 

2. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text ADVANCED SET UP. 

3. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text FUNCTION. 

4. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text MACRO. 

5. Dvakrát stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text AD TIME MACRO. 

6. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text ONCE TIMED MACRO. 

Makro sa dá takisto nastaviť ako denné (DAILY) alebo týždenné (WEEKLY). Vykonáte to 

pomocou tlačidiel so šípkami. 

7.  Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text SEL MACRO DAY  TUE   WED  THU. 

Pomocou tlačidiel so šípkami si vyberte príslušný deň, cez ktorý sa má makro uskutočniť. 

8. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text SEL MACRO TIME  20:45. 

Pomocou tlačidiel s číslami vyberte príslušný čas, kedy sa má makro uskutočniť (kedy sa 

má zahájiť nahrávanie). 

9. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text PROG SEQ&ENTER   TV   VCR   RCV. 

Teraz musíte nahrať stisnutia tlačidiel, ktoré by ste prevádzali pri ručnom nahrávaní 

pomocou videorekordéru. Vyberte príslušné zariadenia (pomocou tlačidiel so šípkami).  

V našom príklade prejdete na režim VRC. 

10. Stisnite príslušné tlačidlá, ktorých príkazy sa majú v časovanom makre odoslať (v našom 

príklade dvakrát stisnite tlačidlo nahrávanie). 

11. Uložte makro stisnutím tlačidla ENTER. Na displeji sa zobrazí text ADD TIMED MACRO. 
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Výsledok: Naprogramovali ste makro tak, aby sa zahájilo nahrávanie dnes (v stredu) o 20:45 hod. 

Teraz musíte naprogramovať ďalšie makro, ktoré ukončí nahrávanie v stredu napr. o 22:35, tak aby o 

22:35 diaľkové ovládanie URC-7781 odoslalo videorekordéru príkaz zastaviť nahrávanie (STOP). 

Poznámka: Diaľkové ovládanie URC-7781 musíte umiestniť tak, aby bolo namierené na zariadenia a 

aby medzi ním a zariadeniami nebola žiadna prekážka. 

Makro môžete takisto nastaviť ako denné (vynecháte možnosť vybrať deň makra (SET MACRO DAY). 

V takomto prípade v bode 6  časovanie makier nastavte a potvrďte  DAILY TIMED MACRO. 

Makro sa dá tak isto nastaviť ako týždenné v bode 6  časovanie makier nastavte a potvrďte  WEEKLY 

TIMED MACRO.. 

Makrá (postupnosti príkazov). 
Poznámky: 

- Počet stisnutí tlačidiel v časovanom a počet časovaných makier je obmedzený  dostupným miestom v 

pamäti 

- Jednorazové časované makro (ONCE TIMED MACRO) sa vykoná iba raz. Po vykonaní bude toto makro 

automaticky odstránené z pamäti  diaľkového ovládania 

- Denné časované makro (DAILY TIMED MACRO) bude vykonávané každý deň v ten istý čas, pokiaľ ho z 

pamäti diaľkového ovládania neodstránite 

- Týždenné časované makro (WEEKLY TIMED MACRO) bude vykonávané každý týždeň v rovnaký deň a 

čas, pokiaľ ho z pamäti diaľkového ovládania neodstránite. 

- Prítomnosť naprogramovaného časovaného makra je na displeji v užívateľskom režime indikovaná 

hviezdičkou vľavo od času. 

- Ak chcete do časovaného makra zahrnúť funkciu nahrávanie, musíte tlačidlo nahrávanie stisnúť 

dvakrát. 

Odstránenie časovaného makra. 

Príklad: Postup odstránenia časovaného makra z predchádzajúcej strany. 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SET UP. 

2. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text ADVANCED SETUP. 

3. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text FUNCTION. 

4. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text MACRO. 

5. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text ADD MACRO. 

6. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text DELETE MACRO. 

7. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text DELETE TIMED MACRO. 

8. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa objavia naprogramované časové makrá. Vedľa písmena 

O,D alebo W sa zobrazuje deň vykonania makra (ak sa jedná o jednorazové alebo týždenné 

makro) Vedľa sa potom zobrazte čas makra. Naprogramovanými časovými makrami môžete 

prechádzať pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo. 

O: jednorazové časované makro 

D: denné časované makro 

W: týždenné časované makro 

9. Zobrazené časované makro odstránite stisnutím tlačidla ENTER. Kontrolka LED pod tlačidlom 

napájania sa dvakrát rozsvieti. Na displeji sa zobrazí text DELETE TIMED MACRO. 
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10. Ak chcete odstrániť ďalšie časované makro, stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text 

DEL TIMED MACRO O 22:35 . 

11. Toto časované makro odstránite stisnutím tlačidla ENTER. Kontrolka LED pod tlačidlom 

napájania sa dvakrát rozsvieti. Na displeji sa zobrazí text DELTE TIMED MACRO. 

Výsledok: Časované makro naprogramované na prechádzajúcej strane bolo odstránené. 

 

 

 

Makro postupnosť príkazov. 

Pridanie makra na tlačidle  

Diaľkové ovládanie URC-7781 môžete naprogramovať tak, aby po stlačení jedného tlačidla vyslalo 

postupnosť príkazov. Napríklad môžete stlačením jedného tlačidla naraz vypnúť televízny prijímač, 

videorekordér a satelitný prijímač. Ľubovoľnú často používanú postupnosť príkazov môžete skrátiť na 

jedno pohodlné stlačenie tlačidla .  

Príklad : Postup nastavenia makra , ktoré stlačením tlačidla A na diaľkovom ovládaní URC-7781 

vypne televízny prijímač , videorekordér a satelitný prijímač.  

1. Stlačte a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC . Na displeji sa zobrazí text INITIAL SETUP. 

2. Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text ADVANCED SETUP. 

3. Stlačte tlačilo ENTER . Na displeji sa zobrazí text FUNCTION. 

4. Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text MACRO. 

5. Dvakrát stlačte tlačilo ENTER . Na displeji sa zobrazí text ADD TIMED MACRO. 

6. Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text ADD KEY MACRO. 

7. Stlačte tlačilo ENTER . Na displeji sa zobrazí text PRESS MACRO KEY. Ďalej stlačte tlačidlo na 
ktoré chcete makro nastaviť.(napríklad tlačidlo A) 

8. Na  displeji sa zobrazí text PROG SEQ&ENTER   VCR   TV   SAT. Teraz pomocou tlačidiel šípka 
vpravo a vľavo, stlačte tlačidlá tak, akoby ste ich tlačili  pri ručnom vypínaní televízneho 
prijímača, videorekordéru a satelitného prijímača . Pomocou tlačidiel šípka vpravo a vľavo 
vyberte režim TV , potom stisnite tlačidlo napájania, vyberte režim VCR, potom stlačte 
tlačidlo napájania ,potom vyberte režim SAT  a nakoniec stlačte tlačidlo napájania. 

9. Uložte makro stlačením tlačidla ENTER. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát 
rozsvieti a displej sa vráti na možnosť pridať makro na tlačidlo (ADD KEY MACRO). 

     Výsledok : Kedykoľvek stlačíte tlačidlo A, vypne diaľkové ovládanie URC-7781 televízny prijímač, 

videorekordér a satelitný prijímač. 

Ďalšie funkcie: 

Makro (postupnosť príkazov). 

 Sekundárne makro.  
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Sekundárne makro je možné nastaviť na ľubovoľné tlačidlo okrem nasledujúcich: MAGIC, LIGHT/ESC, 

tlačidlo so šípkou vpravo ,tlačidlo so šípkou vľavo  a tlačidiel s číslami. 

Pokiaľ chcete sekundárne makro naprogramovať na stlmenia , jednoducho pri kroku 7 na 

predchádzajúcej strane  stlačte tlačilo MAGIC a tomto tlačidlo stlmenia. 

POZNÁMKY: 

- Každé makro na tlačidle sa môže skladať z 15 stlačených tlačidiel . 
- Makro naprogramujte na neobsadené tlačidlo , ktoré nepoužívate v žiadnom režime . 
- Pokiaľ naprogramujete makro na určité tlačidlo , bude postupnosť príkazov fungovať bez ohľadu 

na používaný režim. 
- Aby sa zabránilo náhodnému spúšťaniu nahrávania pomocou diaľkového ovládania URC-7781, je 

potrebné nahrávanie zahájiť dvojitým stlačením tlačidla nahrávania. Z tohto dôvodu 
neodporúčame na tlačidlo nahrávania nastavovať makro alebo sekundárne makro. 

- Funkcia ,ktorá sa na pôvodnom nastavení spúšťala  podržaním tlačidla na niekoľko sekúnd , 
možno nebude v makre diaľkového ovládania URC –7781 fungovať.  

- Pokiaľ na určité tlačidlo naprogramujete makro , stane sa pôvodná funkcia sekundárnou 
funkciou (okrem tlačidiel Kanál(CH) +/- a hlasitosť (volume)+/-). Prístup k nej získate tak , že 
dvakrát stlačíte tlačidlo MAGIC a potom príslušne tlačidlo . 

- Pokiaľ umiestnite sekundárne makro na tlačidlo s číslom , získate prístup k pôvodnej funkcii tak, 
že dvakrát stlačíte tlačidlo MAGIC a potom príslušne tlačidlo s číslom. 

- Pokiaľ umiestnite sekundárne makro na tlačidlá napájania kanál (CH) +/- a hlasitosť (VOL) +/-) 
bude y nich odstránená funkcia farba, jas a časový vypínač . 

- Makro sa nedá nastaviť na tlačidlá so šípkami vpravo a vľavo a tlačidlá MAGIC , ENTER a LIGHT 
/ESC. 

- Pokiaľ chcete na tlačidlo zahrnúť funkciu nahrávania , musíte tlačidlo nahrávania stlačiť dvakrát. 
 

Odstránenie makra na tlačidle. 

Príklad: Postup odstránenia makra na tlačidlu A z predchádzajúcej strany. 

1. Stlačte a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC . Na displeji sa zobrazí text INITIAL SETUP. 

2.   Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text ADVANCED SETUP. 

3.   Stlačte tlačilo ENTER . Na displeji sa zobrazí text FUNCTION. 

4.  Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text MACRO. 

5.  Stlačte tlačilo ENTER . Na displeji sa zobrazí text ADD MACRO. 

6.  Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text DELETE MACRO. 

7. Stlačte tlačilo ENTER . Na displeji sa zobrazí text DELETE TIMED MACRO. 

8. Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text DELETE KEY MACRO. 

9. Stlačte tlačilo ENTER . Na displeji sa zobrazí text PRESS MACRO KEY. 

10. Stlačte tlačidlo A (príslušné tlačidlo , z ktorého chcete odstrániť makro) 

Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát rozsvieti. Na displeji sa opäť  

Zobrazí možnosť odstrániť makro na tlačidle (delete key makro) . 

Výsledok: Makro na tlačidle A naprogramované na prechádzajúcej strane bolo odstránené 

                        

Ďalšie funkcie. 
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Nastavenie domáceho kina   
Funkcia domáceho kina umožňuje na diaľkovom ovládači URC-7781 skombinovať skupiny tlačidiel  

z rôznych režimov do jedného režimu. 

Príklad: Funkcie televízneho prijímača a sady domáceho kina (naprogramovaného v režime TV a RCV) 

pokiaľ chcete naprogramovať na klávesnicu diaľkového ovládania URC-7781 podľa nižšie uvedenej 

tabuľky. Toto nastavenie umožňuje ovládať hlavné funkcie televízneho prijímača a sady domáceho 

kina bez toho aby ste museli vyberať príslušný režim zariadenia. 

 

 

Tlačidlá                                                                                                                    režim   

Tlačidlo napájania                                                                                                     TV 

Tlačidlá s číslami                                                                                                       TV  

(1-9,0 -/–), AV  

kanál                                                                                                                          TV 

(tlačidlá kanál (CH)+/-) 

Hlasitosť                                                                                                                    RCV 

(tlačidlá hlasitosť (VOL)+/- a stlmenie) 

Ponuka                                                                                                                        TV 

(tlačidlá ponuka (menu), hore, dole, vpravo, vľavo, OK ,EXIT) 

Tlačidlo sprievodca(GUIDE)                                                                                     TV 

16:9                                                                                                                             TV 

Tlačidlá na presun                                                                                                    DVD 

(preskočiť spať , prehrávanie, preskočiť dopredu , nahrávanie a presun dopredu) 

Fastex                                                                                                                         TV 

(červené, zelené, žlté a modré tlačidlo) 

Tlačidla A,B,C,D                                                                                                      RCV 

 

 1. Stlačte a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC . Na displeji sa zobrazí text INITIAL SETUP. 

2. Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo Na displeji sa zobrazí text ADVANCED SETUP. 

3. Stlačte tlačilo ENTER . Na displeji sa zobrazí text FUNCTION. 

4. Dvakrát stlačte tlačidlo so šípkou vpravo Na displeji sa zobrazí text HOME THEATRE. 

5. Dvakrát stlačte tlačilo ENTER . Na displeji sa zobrazí text HT POWER DVD   HTNA   RCV. 
Pomocou tlačidiel vpravo a vľavo vyberte režim TV (režim zodpovedajúci vyššie uvedenému 
príkladu). 
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6. Stlačte tlačilo ENTER . Na displeji sa zobrazí text HT DIGITS   DVD   HTNA   RCV. Pomocou 
tlačidiel vpravo a vľavo vyberte režim TV (režim zodpovedajúci vyššie uvedenému príkladu). 

7. Stlačte tlačilo ENTER . Na displeji sa zobrazí text HT CHANNEL   DVD   HTNA    RCV. Pomocou 
tlačidiel vpravo a vľavo vyberte režim TV (režim zodpovedajúci vyššie uvedenému príkladu). 

8. Stlačte tlačilo ENTER . Na displeji sa zobrazí text HT VOLUME   TV   HTNA   DVD. Pomocou 
tlačidiel vpravo a vľavo vyberte režim RCV (režim zodpovedajúci vyššie uvedenému príkladu).  
Atď.  

 

Po vybratí zariadenia z poslednej skupiny tlačidiel (A,B,C,D) sa kontrolka LED pod tlačidlom napájania 

dvakrát rozsvieti a na displej sa vráti možnosť domáce kino (home theatre). 

Výsledok: V režime kina je klávesnica diaľkového ovládania URC-7781 nakonfigurovaná podľa vyššie 

uvedenej tabuľky. 

-      Počas nastavovania režimu domáceho kina sa zobrazí zariadenie označené ako HTNA ak si             

vyberiete toto fiktívne zariadenie pre skupinu tlačidiel , nebudú v režime domáceho kina  

vysielať infračervené signály. 

- Pri stlačení tlačidiel v režime domáceho kina sa vždy zobrazí režim do ktorého patrí odoslaný 
infračervený signál. 

- Režim domáceho kina sa dá presunúť pomocou funkcie presun zariadení. 
- Režim domáceho kina sa dá premenovať pomocou funkcie názov zariadenia. 
- Funkcie Key Magic a naučené funkcie sa prenášajú do režimu domáceho kina. V režime 

domáceho kina sa nedajú nastavovať funkcie pomocou funkcie Výučba ani programovať funkcie 
Key Magic. 

- V režime domáceho kina nie sú  makrá na tlačidlách k dispozícii. 
- Keď ste určitému zariadeniu priradili skupinu tlačidiel s funkciami a toto zariadenie ste následne 

odstránili , táto skupina nebude v režime domáceho kina odosielať infračervené signály (táto 
skupina je automaticky priradená zariadeniu HTNA). 

 

Odstránenie režimu domáceho kina. 
Postup pri odstraňovaní režimu domáceho kina: 

1. Stlačte a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC . Na displeji sa zobrazí INITIAL SETUP.  

2.   Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text ADVANCED SETUP. 

3. Stlačte tlačilo ENTER . Na displeji sa zobrazí text FUNCTION. 

4. Dvakrát stlačte tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text HOME THEATRE. 

5. Stlačte tlačilo ENTER. Na displeji sa zobrazí text SET UP HOME THEATRE. 

6. Stlačte tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text DELETE HOME THEATRE. 

7. Režim domáceho kina odstránite stlačením tlačidla ENTER. Kontrolka LED pod tlačidlom 
napájania sa dvakrát rozsvieti a displej sa vráti na možnosť HOME THEATRE. 

Režim domáceho kina  nebude na diaľkovom ovládaní URC-7781 k dispozícii . Režim domáceho kina môžete 

opäť pridať pomocou postupu  uvedeného na predchádzajúcej strane. 

 

Ďalšie funkcie  
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Technológia „upgradu“ kódov.  

Diaľkové ovládanie URC-7781 je vybavené jedinečnou funkciou umožňujúcou pridanie nových kódov 

jednoduchým pridržaním pri telefóne. Naša technológia magnetického spojenia v niekoľkých 

sekundách rýchlo a spoľahlivo prenesie informácie do diaľkového ovládania URC-7781 , bez  použitia 

zložitých konektorov  ,adaptérov alebo prepojení. 

To znamená , že ani po kúpe nových produktov v budúcnosti diaľkové ovládanie URC-7781 

nezostarne. 

 

Stiahnutie z Internetu 

(Upgrade diaľkového ovládania URC-7781 prostredníctvom počítača). 

1. Navštívte náš web www.oneforall.com . 
2. Vyberte si svoju oblasť. 
3. Vyberte možnosť podpora produktov (product support). 

       4.    Vyberte možnosť univerzálne diaľkové ovládania (universal remote controls). 

5.   Vyberte diaľkové ovládanie ktoré chcete upgradovať:URC-7781. 

6. Vyberte možnosť stiahnutie z Internetu(Internet download). 
Teraz ste vstúpili do nasej špeciálnej sekcie pre sťahovanie online. 

Pri jednoduchom uprade diaľkového ovládanie postupujte podľa pokynov na obrazovke . 

 

Upgrade pomocou telefónu 
(Upgrade diaľkového ovládania URC-7781 prostredníctvom telefónu). 

 Ďalšou možnosťou je zavolať na linku pomoci zákazníkom a jeden z našich zástupcov  zákazníckeho 

servisu vás prevedie celým procesom upradu diaľkového ovládania URC-7781 . Pokiaľ si chcete zaistiť 

hladký priebeh procesu , postupujte podľa nasledujúcich doporučení: 

1. Pred hovorom si do tabuľky  na stránok Zákaznícky  servis poznamenajte názvy značiek 
a čísla modelov našich zariadení. 

2. Zavolajte na linku pomoci zákazníkom a oznámte, aké zariadenie by ste chceli do 
ovládania URC-7781 pridať. 

3. Potom ako si agent zákazníckeho servisu zapíše názvy značiek a čísla modelov vašich 
zariadení prevedie vás nastavovacím procesom a potom vás požiada o požiada aby ste 
diaľkové ovládanie pridržali pri reproduktore slúchadla telefónu .Počas niekoľkých 
sekúnd sa takto pomocou telefónu prenesú  potrebné informácie o vašom zariadení do 
diaľkového ovládania URC-7781.    
Dôležité : Neodporúčame používať bezdrôtové telefóny ,telefóny s hlasovým                        
odposluchom ani mobilné telefóny.   

               4.    Po upgrade diaľkového ovládania URC-7781 prostredníctvom telefónu neskladajte.   

Agent zákazníckeho servisu overí, či diaľkové ovládanie URC-7781 správne ovláda vaše 

zariadenie a odpovie na vaše prípadne otázky. 

Key Magic 

Key Magic je špeciálnou funkciou diaľkového ovládania URC-7781. Dizajn diaľkového ovládania URC-

7781 zaisťuje, že sa dá ovládať mnoho funkcií pôvodného diaľkového ovládania zahŕňajúc funkcie, 

ktoré na diaľkovom ovládaní URC-7781 nemajú vlastné tlačidlo. Pomocou funkcie Key Magic 

diaľkového ovládania URC-7781 často dajú používané funkcie priradiť tlačidlu podľa vášho výberu. 
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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 či faxu. Pre Slovenskú Republiku je mailový kontakt ofa@dsi.sk . 

Oznámte nám tieto informácie: 

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

- Ako bola funkcia označená na pôvodnom diaľkovom ovládači. 

Odpovede na vaše otázky nájdete takisto na našom webe (www.oneforall.com). 

Ako náhle získate kódy od zákazníckeho servisu je ich naprogramovanie už jednoduché (napr. 

Naprogramovanie funkcie 16:9 na tlačidlo A). 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SETUP.  

2. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text ADVANCED SETUP. 

3. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text ADD LEARNING. 

4.  Dvakrát stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text ADD KEY MAGIC. 

5. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text KM SOURCE   DVD   TV   RCV. Pomocou 

tlačidiel so šípkami vyberte zodpovedajúci režim zariadenia, funkcia 16:9 v našom prípade je 

funkcia režimu TV, takže vyberte režim TV. 

6. Raz stisnite tlačidlo MAGIC. 

7. Zadajte päťciferný kód  funkcie (napr. 00234), ktorý ste získali od zákazníckeho servisu. 

8. Na displeji sa zobrazí text KM SOURCE   DVD   TV   RCV. Funkcia bude priradená do režimu 

TV, preto režim TV nemeňte. Stisnite tlačidlo(napr. tlačidlo A), na ktoré chcete funkciu 

priradiť. 

Funkcia 16:9 je teraz v režime TV naprogramovaná na tlačidlo A. Kontrolka LED pod tlačidlom pre 

napájanie sa dvakrát rozsvieti a displej sa vráti na možnosť zdroj funkcie Key Magic (KM source), 

pomocou ktorej môžete naprogramovať ďalšiu funkciu. Ak sa chcete vrátiť do užívateľského režimu, 

stisnite a podržte tlačidlo OSVETLENIE (LIGHT)/ESC. 

 

Prehľad rozšírených funkcií: (prvá položka je príklad) 

Zariadenie                 Nastavovací kód                funkcia                 kód funkcie 

TV                             0056                                   formát 16:9                00234 
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- Ak chcete získať prístup k naprogramovanej funkcii, prejdite do režimu príslušného 

zariadenia. 

- Funkciu Key Magic môžete priradiť na ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidiel so šípkami vľavo a 

vpravo, ENTER, OSVETLENIE (LIGHT)/ESC a tlačidla MAGIC. 

- Poznamenajte si všetky kódy rozšírených funkcií získané od zákazníckeho servisu, aby ste ich 

nabudúce ľahko našli. 

- Pomocou funkcie Key Magic sa nedá naprogramovať funkcia v režime domáceho kina. Pokiaľ 

však bolo tlačidlo naprogramované v pôvodnom režime zariadenia pomocou funkcie Key 

Magic, prejde na naprogramovaná funkcia aj do režimu domáceho kina. 

 

Odstránenie funkcie Key Magic. 
Môžete vykonať tieto akcie: 

- Odstrániť funkciu Key Magic z konkrétneho tlačidla v rámci určitého režimu zariadenia. 

- Odstrániť všetky funkcie Key Magic v rámci určitého režimu. 

- Odstrániť všetky funkcie Key magic vo všetkých režimoch. 

Príklad: Odstránenie naprogramovanej funkcie Key Magic (16:9) z tlačidlá A v režime TV. 

1. Stisnite a asi 3 sekundy podržte tlačidlo MAGIC. NA displeji sa zobrazí text INITIAL SETUP.  

2. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text ADVANCED SET UP. 

3. Dvakrát stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text ADD FUNCTION. 

4.  Dvakrát stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text DELETE FUNCTION. 

5. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text DELETE LEARNING. 

6. Stisnite tlačidlo so šípkou vpravo. Na displeji sa zobrazí text  DELETE KEY MAGIC. 

7. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text DELETE KEY MAGIC FROM ONE KEY. 

8.  Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text SELECT MODE KEY   RCV   TV. 

9. Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo vyberte režim zariadenia (napr. TV), v ktorom 

chcete odstrániť funkciu Key magic a stisnite tlačidlo ktorého funkciu chcete odstrániť (napr. 

tlačidlo A). Kontrolka LED pod tlačidlom napájania dvakrát blikne a displej sa vráti na 

možnosť ODSTRÁNIŤ FUNKCIU KEY MAGIC (DELETE KEY MAGIC). 

10. Ak chcete odstrániť funkciu Key Magic z ďalšieho tlačidla, opakujte kroky 6-9. 

Výsledok: V režime TV bude na tlačidlu A diaľkové ovládanie URC-7781 pôvodná funkcia. 

*Ak chcete odstrániť sekundárnu funkciu Key Magic, stisnite v kroku 9 pred stisnutím tlačidla , z 

ktorého chcete odstrániť funkciu, tlačidlo MAGIC. 

Pokiaľ chcete odstrániť funkcie KEY MAGIC z jedného zariadenia tak sa vráťte ku bodu 7 

a postupujte nasledovne. 

       7. Zobrazí sa text DELETE KEY MAGIC FROM ONE MODE. Stisnite tlačidlo ENTER. 

8. Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo vyberte režim zariadenia, v ktorom chcete 

odstrániť všetky funkcie  Key Magic a stisnite tlačidlo ENTER. Kontrolka LED pod tlačidlom 

napájania dvakrát blikne a displej sa vráti na možnosť ODSTRÁNIŤ FUNKCIU KEY MAGIC (DELETE 

KEY MAGIC) Všetky funkcie Key Magic vo vybranom režime boli práve odstránené. 
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Pokiaľ chcete odstrániť funkcie KEY MAGIC zo všetkých zariadení  tak sa vráťte ku bodu 7 

a postupujte nasledovne. 

7. Zobrazí  sa text DELETE KEY MAGIC FROM ALL MODES.  

8. Stisnite tlačidlo ENTER. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania dvakrát blikne a displej sa 

vráti na možnosť ODSTRÁNIŤ FUNKCIU KEY MAGIC (DELETE KEY MAGIC) Všetky funkcie Key 

Magic vo vybranom režime boli práve odstránené. Všetky funkcie Key Magic vo všetkých 

režimoch boli práve odstránené. 

- Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stisnutím tlačidla OSVETLENIE (LIGHT). 

- Stisnutím a podržaním tlačidla OSVETLENIE (LIGHT) sa vrátite do užívateľského režimu. 

Odstránenie naučených funkcií a funkcií Key Magic. 
Pokiaľ ste programovali funkcie pomocou funkcie Key Magic a Výučba a už si nepamätáte, či ste k 

získaniu určitej funkcie použili funkciu Key Magic alebo výučba, alebo pokiaľ chcete iba odstrániť 

všetky funkcie nastavené pomocou funkcie Výučba a Key Magic na jedno tlačidlom v jednom režime 

zariadenia alebo vo všetkých režimoch zariadení, môžete použiť  nasledujúci postup. 

Môžete vykonať tieto akcie:  

- Odstrániť naučenú funkciu a funkciu Key Magic z konkrétneho tlačidla v rámci určitého 

režimu zariadenia. 

- Odstrániť všetky naučené funkcie  a funkcie Key Magic v rámci určitého režimu. 

- Odstrániť všetky naučené funkcie a funkcie Key Magic vo všetkých režimoch. 

Príklad: Postup odstránenia naučenej funkcie a funkcie Key Magic y tlačidla A v režime TV: 

1. Postupujte podľa krokov 1-5 na predchádzajúcej strane. Na displeji sa zobrazí text DELETE 

LEARNING. 

2. Pomocou tlačidla so šípkou vľavo prejdite na možnosť uvedenú vpravo. Na displeji sa zobrazí 

text DELETE LEARNING&KEY MAGIC. 

3. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text DELETE LEARNING&KM FROM ONE KEY. 

4. Stisnite tlačidlo ENTER. Na displeji sa zobrazí text SELECT MODE&KEY        RCV    TV. 

5. Pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo vyberte príslušný režim zariadenia (napr. Režim 

TV) a stisnite tlačidlo, ktorého naučenú funkciu alebo funkciu Key Magic chcete 

odstrániť*(napr. tlačidlo A). Kontrolka LED pod tlačidlom napájania dvakrát blikne a displej sa 

vráti na možnosť ODSTRÁNENIA NAUČENÝCH  FUNKCIÍ A FUNKCIÍ KEY MAGIC.  

6. Ak chcete odstrániť funkciu z ďalšieho tlačidla, opakujte kroky 2-5. 

Výsledok: V režime TV bude na tlačidle A diaľkového ovládania  URC-7781 pôvodná funkcia. 

*Ak chcete odstrániť sekundárne naučenú funkciu alebo sekundárnu funkciu Key Magic, stisnite v 

kroku 5 pred stisnutím tlačidlá, z ktorého chcete odstrániť funkciu , tlačidlo MAGIC. 

Pokiaľ chcete odstrániť naučené  funkcie a funkciu KEY MAGIC z jedného zariadenia tak sa vráťte ku 

bodu 3 a postupujte nasledovne. 

3.    Zobrazí sa text DELETE LEARNING&KM FROM ONE MODE. Stisnite tlačidlo ENTER. 

4. Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo vyberte režim zariadenia a stisnite tlačidlo 

ENTER. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania dvakrát blikne a displej sa vráti na 

možnosť Odstránenie naučených funkcií a funkcii Key Magic. Všetky naučené funkcie a  

funkcie Key Magic vo vybranom režime boli práve odstránené. 
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Pokiaľ chcete odstrániť naučené  funkcie a funkciu KEY MAGIC zo všetkých zariadení tak sa vráťte 

ku bodu 3 a postupujte nasledovne. 

3.    Zobrazí  uvedený text DELETE LEARNING&KM FROM ALL MODES.  

4.    Ak chcete odstrániť všetky naučené funkcie a všetky funkcie Key Magic vo všetkých 

režimoch, stisnite tlačidlo ENTER. Kontrolka LED pod tlačidlom napájania sa dvakrát 

rozsvieti a displej sa vráti na možnosť  odstránenie naučených funkcií a funkcií Key Magic. 

Všetky naučené funkcie a funkcie Key Magic vo všetkých režimoch zariadenia boli práve 

odstránené. 

 

- Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stisnutím tlačidla OSVETLENIE (LIGHT) 

- Stisnutím a podržaním tlačidla OSVETLENIE (LIGHT) sa vrátite do užívateľského režimu. 

 

Poradca pri problémoch: 

Problém:                                                                          Riešenie: 

Značka nie je uvedená v časti s kódmi.                 Pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo      

prechádzajte kódy obsiahnuté v pamäti (viď krok na 

strane 276). 

Diaľkové ovládania URC-7781 nefunguje             A) Vyskúšajte všetky kódy uvedené u príslušnej 

s vašim zariadením.                                                   značky (str. 301-315). 

                                                                                     B) pomocou tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo 

prechádzajte kódy obsiahnuté v pamäti (viď krok na 

strane 276). 

Diaľkové ovládanie URC-7781 nevykonáva        Pravdepodobne používate nesprávny kód. 

príkazy správne.                                                       Zopakujte postup priameho nastavenia kódu s iným    

kódom uvedeným u príslušnej značky alebo znovu 

použite metódu vyhľadávania a nájdite správny kód. 

Problémy pri zmene kanálu.                                 Zadajte číslo kanálu presne tak ako by 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-

7781 stisnúť dvakrát. 

Diaľkové ovládanie URC-7781 po stisnutí          Presvedčte sa či používate nové batérie a či je diaľkové 

tlačidlá nereaguje.                                                 ovládanie namierené na zariadenie. 

Kontrolka LED pri stisku tlačidlá nebliká.           Vymeňte batérie za 4 nové alkalické batérie AAA/LR03. 

Po každom stisnutí tlačidla kontrolka LED         Vymeňte batérie za 4 nové alkalické batérie AAA/LR03. 

5krát blikne a na displeji  LCD sa zobrazuje  

text BATTERY LOW.                  

Stisnutím a podržaním tlačidla MAGIC sa         Vymeňte batérie za 4 nové alkalické batérie AAA/LR03. 

nedá prejsť do režimu programovania.   
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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  ofa@dsi.sk. Môžete navštíviť náš web: 

www.oneforall.com. 

Výrobca:                                                                   Krajina pôvodu: 
Univerzal Elektronics b.v. Holandsko                               Čína 
WWW.ONEFORALL.COM 
                       Výhradný distribútor pre Českú republiku a Slovenskú republiku  DSI Czech s.r.o. a DSI 
Slovakia s.r.o. 

 

 


