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Návod na použitie diaľkového  ovládača URC 7950-55  CONFORT LINE 5v1  

Obrázky diaľkového ovládača ONE FOR ALL 5 viď. originálny  návod. 
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Inštalácia batérií 

Do diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5 sa vkladajú 2 nové alkalické batérie AA/LR6. 

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. 

Klávesnica : Obrázky klávesnice viď. originálny  návod. 

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

DVD: Prehrávač DVD/DVD-R/domáce kino DVD/ Kombinovaný prehrávač DVD /DVD/HDD. 
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SAT: Satelitný prijímač / káblový dekodér/ DSS/ doplnok video obsahu (napríklad mediálne centrum)/ 

osobný videorekordér/ rekordér s pevným diskom. 

AMP: Zvuk/Zvukový prijímač/domáce kino (DVD). 

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

2. Napájanie (LED). 

Tlačidlo napájania (POWER) obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. 

Červená kontrolka LED (Light Emmiting Diode) pod tlačidlom napájanie sa rozsvieti pri každom jeho 

stisnutí. 

3. Tlačidlá s číslami (výber vstupu v režime zosilňovač (AMP)).                                                              

Tlačidlá s číslami (0-9, -/--) poskytujú rovnaké funkcie ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Pokiaľ 

má pôvodné diaľkové ovládanie tlačidlo 20, nájdete túto funkciu pod tlačidlom AV. V režime 

zosilňovač (AMP) môžu tieto tlačidlá (pokiaľ sú na pôvodnom diaľkovom ovládači k dispozícii) 

ponúkať funkciu INPUT. Ak je pôvodné diaľkové ovládanie vybavené tlačidlom pre výber funkcie 

alebo pre výber vstupu, nájdete túto funkciu pod tlačidlom AV. 

4. 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/DVD ak je dostupná na 

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

dostupná na pôvodnom diaľkovom ovládaní. 

5. Červené, zelené, žlté a modré tlačidlo. 

Pri po stisnutí tlačidla TV a vstupu do textového režimu môžete pomocou červeného, žltého 

a modrého tlačidla získať prístup k funkciám služby fastext televízneho prijímača. Ak sú na pôvodnom 

diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu ponukou, tlačidla služby fastext na diaľkovom 

ovládaní ONE FOR ALL pravdepodobne budú fungovať rovnako 

6. Tlačidlo sprievodca (GUIDE). 

V režime TV, DVD alebo SAT poskytuje funkciu GUIDE (sprievodca programami) pokiaľ je dostupná na 

pôvodnom diaľkovom ovládaní. 

7. Tlačidlo M (MAGIC). 

Tlačidlo M (MAGIC) slúži k nastaveniu diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5. 

8. Tlačidlo ponuka (MENU) 

Tlačidlo MENU obsluhuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. 

9. Smerové tlačidlá. 

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

zariadenia. 

10. OK. 

Tlačidlo OK potvrdí výber pri práci s ponukou. 

 



 3 

11. Tlačidlo hlasitosť (Volume)+/- 

Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako na pôvodnom diaľkovom ovládači. Pokiaľ v režime TV stisnete a 

uvoľníte  tlačidlo pre hlasitosti + alebo -, môže toto tlačidlo ponúkať funkciu zvýšenia respektíve 

zníženia farebného kontrastu. 

12. Tlačidlo kanál (Channel) +/-. 

Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. Pokiaľ v režime TV stisnete 

a uvoľníte tlačidlo M (MAGIC) a potom stisnite tlačidlo pre zmenu kanálu +/-, môže toto tlačidlo 

ponúkať funkciu zvýšenia resp. zníženia jasu. 

13. Tlačidlá pre presun (VCR/DVD). 

Tieto tlačidlá obsluhujú funkciu presunu daného zariadenia Prehrávanie(PLAY), Presun (FF), Presun 

vzad (REW) atď. Aby sa zabránilo náhodnému spusteniu nahrávania , zahajuje sa dvojitým stisnutím 

tlačidla Nahrávanie. 

14. Tlačidlá služby teletext. 

Po stisnutí tlačidla TV slúžia tlačidlá pre presun na ovládanie hlavných funkcií služby teletext. Symboly 

pod tlačidlami platia pre službu teletext. Textové tlačidlá slúžia k prístupu k funkciám služby teletext 

televízneho prijímača. Televízny prijímač musí samozrejme byť vybavený funkciou teletext. 

Zapnúť text (TEXT ON):  Prepne televízny prijímač do režimu teletext. 

Zväčšiť (EXPAND) : Zobrazí hornú polovicu stránky teletextu s väčšími písmenami. Opätovným 

stisnutím zväčšíte dolnú polovicu stránky teletextu. Ak sa chcete vrátiť späť k do bežného 

prehliadania teletextu, v závislosti na používanom televíznom prijímači znovu stisnite tlačidlo zväčšiť 

(EXPAND) alebo stisnite tlačidlo zapnúť text (TEXT ON). 

Vypnúť text  (TEXT OFF):  Prepne televízny prijímač naspäť do bežného režimu. U niektorých 

prijímačov sa to robí tak, že niekoľkokrát stisnete tlačidlo Zapnúť text (TEXT ON). 

Podržať/Zastaviť (HOLD/STOP): Zastaví zmeny stránok 

MIX: Zobrazí zároveň teletext a normálny televízny obraz. Toto tlačidlo sa dá takisto použiť pre 

titulky. Pri niektorých televíznych prijímačoch získate k tejto funkcii prístup dvojitým stisnutím 

textového tlačidla. 

16:9 : Toto tlačidlo zobrazí široký formát obrazovky (16:9), pokiaľ je táto funkcia k dispozícii aj na 

pôvodnom diaľkovom ovládači. 

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. 
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NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA ONE FOR ALL 5. 

Než začnete,  prečítajte si tieto pokyny. 

Priame nastavenie kódu. 

Príklad: Postup nastavenia diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5 pre televízny prijímač.  

1. V zozname kódov (strana 82-104 orig. návodu  ) 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 červená kontrolka LED pod napájaním  ONE FOR ALL 5 

dvakrát blikne  (červená kontrolka LED najprv blikne raz, potom dvakrát). 

4. Pomocou tlačidiel s číslami zadajte kód zariadenia o štyroch číslach. Červená kontrolka LED 

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:  

 -     Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stisnutím tlačidla napájania. Skúste televízny        

prijímač zapnúť stisnutím niektorého tlačidla s číslom alebo tlačidlom pre vypnutie textových 

služieb (Vypnúť text (TEXT OFF)). 

- Niektoré kódy sú si pomerne podobné. Pokiaľ zariadenie pri použití jedného z kódov 

nereaguje alebo nefunguje správne, skúste iný uvedený u príslušnej značky. 

- Pokiaľ pôvodné diaľkové ovládanie 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 správne tlačidlo pre dané 

zariadenie. K určitému tlačidlu zariadenia sa dá priradiť iba jedno zariadenie. Pokiaľ pôvodné 

diaľkové ovládanie ovláda viac ako jedno zariadenie, je treba každé zariadenie nastaviť 

samostatne. 
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Metóda vyhľadávania:  

Ak ste vyskúšali všetky kódy uvedené pre príslušnú značku a zariadenie stále na diaľkové 

ovládanie ONE FOR ALL 5 nereaguje, skúste kód vyhľadať. Metóda vyhľadávania umožňuje 

prehľadať všetky kódy obsiahnuté v pamäti diaľkového ovládača ONE FOR ALL 5. Metódu 

vyhľadávania možno takisto použiť v prípade, že zariadenie nie je v zozname vôbec uvedené. 

Príklad: Postup vyhľadania kódu televízneho prijímača. 

1. Zapnite televízny prijímač (nie iba do pohotovostného stavu) a namierte na neho 

diaľkové ovládanie ONE FOR ALL. 

2. Na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 stisnite  tlačidlo TV. 

3. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až červená kontrolka LED pod napájaním  ONE FOR 

ALL 5 dvakrát blikne  (červená kontrolka LED najprv blikne raz, potom dvakrát). 

4. Stisnite tlačidlá  9 9 1. Červená kontrolka LED dvakrát blikne. 

5. Ďalej stisnite tlačidlo napájania. 

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. 

Dôležité poznámky: 

- Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stisnutím tlačidla napájanie. Skúste televízny 

prijímač zapnúť stisnutím tlačidla s číslom alebo tlačidlom pre vypnutie textových služieb 

(TEXT OFF). 

- 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 videoprehrávača  nie je vybavené tlačidlom 

napájania(POWER) , stisnite miesto neho v kroku 5 tlačidlo pre prehrávanie (PLAY). 

Funkcia „Výučba“:  
(postup skopírovania funkcií z pôvodného fungujúceho diaľkového ovládania do diaľkového 

ovládania ONE FOR ALL 5). 

Než začnete:  

- Presvedčte sa, či pôvodné diaľkové ovládanie funguje správne. 

-Presvedčte sa, či žiadne diaľkové ovládanie (ONE FOR ALL ani pôvodné diaľkové ovládanie) nie je    

namierené na zariadenie. 
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Príklad: Postup skopírovania funkcie MONO/STEREO z pôvodného diaľkového ovládania 

televízneho prijímača na červené tlačidlo diaľkového ovládania ONE FOR ALL 5. 

 

1. Umiestnite oba 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. Viď. originál obrázok. 

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 

umiestniť (príklad červené tlačidlo) . Červená kontrolka zas začne rýchlo blikať. 

6. Stisnite a držte tlačidlo (na pôvodnom diaľkovom ovládači ), 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 (M) 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:   

- Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 sa môže naučiť približne 25 – 40 funkcií. 

- Naučenú funkciu nahradíte tak, že na ňu umiestnite inú naučenú funkciu. 

- Naučené funkcie zostanú zachované aj po výmene batérií. 

 

Key Magic.  

(postup programovania chýbajúcich funkcií). 

Key Magic je špeciálnou funkciou diaľkového ovládania ONE FOR ALL. Dizajn diaľkového ovládača 

ONE FOR ALL zaisťuje, že sa dá ovládať mnoho funkcií pôvodného diaľkového ovládača zahŕňajúc 

funkcie, ktoré na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL nemajú vlastné tlačidlo. Pomocou funkcie Key 

Magic diaľkového ovládača ONE FOR ALL je možné často 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  na adresu ofa@dsi.sk či faxu. 

Oznámte nám tieto informácie: 
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- Nastavovací kód o 4 číslach, s ktorým vaše zariadenie pracuje. 

- Ako bola funkcia označená na pôvodnom diaľkovom ovládaní. 

Ďalšie funkcie.  
(Ďalšie informácie získate na webe www.oneforall.com , vyberte si svoju oblasť (v Europe), potom 

vyberte možnosť Podpora (Support) a nakoniec Centrum sťahovania (Download center). 

Zmena priradenia režimu(zmena režimu zariadenia): Režim ľubovoľného zariadenia sa dá 

zmeniť. To je užitočné v prípade, že chcete na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL 5 nastaviť 

dve rovnaké zariadenia. 

Makrá (postupnosti príkazov) : Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 5 ponúka ľahko použiteľnú 

funkciu makier. Tá umožňuje stisnutím jedného tlačidla odoslať niekoľko príkazov (stisnutím 

jedného tlačidla môžete vypnúť, či zapnúť všetky zariadenia domáceho kina). 

Preprogramovanie hlasitosti: Táto funkcia umožňuje vybrať niektoré zariadenie ako zdroj 

hlasitosti (napr. Režim AMP)a preprogramovať ich do režimu ľubovoľného zariadenia (napr. 

do režimu TV alebo SAT). 

Poradca pri problémoch: 

Problém:                                                                          Riešenie: 

 Značka nie je uvedená v časti s kódmi.              Skúste metódu vyhľadávania uvedenú vyššie.  

Diaľkové ovládania ONE FOR ALL                        A)Vyskúšajte všetky kódy uvedené u príslušnej značky.  

nefunguje s vašim zariadením.                             B)Skúste metódu vyhľadávania uvedenú vyššie. 

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL                      Pravdepodobne používate nesprávny kód. Zopakujte 

nevykonáva príkazy správne.                              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 ONE 

FOR ALL stisnúť dvakrát. 

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL                      Presvedčte sa či používate nové batérie a či je diaľkové 

po stisnutí tlačidla nereaguje.                            ovládanie namierené na zariadenie. 

Kontrolka LED pri stisku tlačidla nebliká.        Vymeňte batérie za 2 nové alkalické batérie AA/LR6. 

 

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 

 


