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1. 1. Εισαγωγή μπαταριών
Σηκώστε το κάλυμμα των μπαταριών και εισάγετε 2 μπαταρίες
1,5V AAA , με προσοχή στη πολικότητα +/-.
2. 1. Περιγραφή πλήκτρων

Έξοδος από Teletext
Απενεργοποίηση ήχου
Ενεργοποίηση Teletext
Ρύθμιση έντασης ήχου
Αλλαγή καναλιών διαδοχικά
Κανάλια (0 έως 9)
Πληροφορίες καναλιού
Προηγούμενο κανάλι / πίσω στα μενού
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Online προγραμματισμός
1. Σημειώστε τη μάρκα και μοντέλο της συσκευής που θέλετε να
ελέγξετε.

2. Συνδεθείτε στο site www.gbs-elettronica.it/universal και 
ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αν δεν είναι δυνατόν να συνδεθείτε στο internet ακολουθήστε
τις παρακάτω διαδικασίες.

Άμεσος προγραμματισμός
Βρείτε τη μάρκα της συσκευής που θέλετε να
ελέγξετε στη λίστα που μπορείτε να βρείτε σε αυτό το
βιβλίο (αν δεν μπορείτε να βρείτε την μάρκα χρησιμο-
ποιήστε την αυτόματη ανίχνευση). 

1. Πατήστε ταυτόχρονα            και            . Το λαμπάκι θα
παραμείνει αναμμένο.
2. Εισάγετε τον πρώτο κωδικό που αντιστοιχεί στη 
μάρκα της συσκευής σας.
Αν το λαμπάκι αναβοσβήσει 3 φορές αυτό σημαίνει 
πως ο κωδικός εισήχθει κανονικά.
Αν το λαμπάκι αναβοσβήσει 1 φορά και μείνει αναμμένο
εισάγετε ξανά τον κωδικό ή προχωρήστε στον επόμενο.
3. Ελέγξτε αν η συσκευή σας δουλεύει με το τηλεχειριστήριο.
Αν δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε τον επόμενο 
κωδικό η εκτελέστε την αυτόματη ανίχνευση.

Αυτόματη ανίχνευση
1. Ανάψτε τη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε και τοποθετή- 

στε το τηλεχειριστήριο απέναντι της.

4. Πατήστε            , το τηλεχειριστήριο θα προσπαθεί να σβήσει
τη συσκευή κάθε 4 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας διαφορε-
τικούς κωδικούς (αναβοσβήνει το λαμπάκι κάθε 4 δεύτερα).
Μόλις σβήσει η συσκευή σας πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο
στο τηλεχειριστήριο. Το λαμπάκι θα αναβοσβήσει μια φορά και 
μετά παραμένει αναμένο ξανά.
5. Πατήστε           για να επιβεβαιώσετε πως η συσκευή σας 
δουλεύει, μερικές φορές χρειάζεται το πλήκτρο 1. 
Αν η συσκευή δεν ανάψει πατήστε το πλήκτρο           και  
προσπαθήστε ξανά.
6. Δοκιμάστε και τα άλλα πλήκτρα εκτός από          ,            και          . 
Αν ο κωδικός δουλεύει σωστά, πατήστε το πλήκτρο                          
αλλιώς πατήστε το πλήκρο          για να συνεχιστεί η διαδικασία
αυτόματης ανίχνευσης.

Σημ: Η αυτόματη ανίχνευση μπορεί να διαρκέσει έως και 60 λεπτά.

3. Πατήστε ταυτόχρονα            και           . Το λαμπάκι θα παρα-
μείνει αναμμένο.
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Χειροκίνητη ανίχνευση

3. Πατήστε το πλήκτρο         . Κάθε φορά που το πατάτε το τηλεχει-
ριστήριο προσπαθεί να σβήσει τη συσκευή σας με διαφορετικό
κωδικό. Μόλις η συσκευή σβήσει, επιβεβαιώστε πως και οι υπό-
λοιπες λειτουργίες δουλεύουν σωστά, εκτός των πλήκτρων         ,
           και          . Αν το τηλεχειριστήριο δουλεύει  σωστά
πατήστε          , αλλιώς συνεχίστε το ψάξιμο πατώντας το πλήκτρο
           . 
Σημ: Με το            πηγαίνετε στον προηγούμενο κωδικό.

1. Ανάψτε τη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε και τοποθετή- 
στε το τηλεχειριστήριο απέναντι της.
2. Πατήστε ταυτόχρονα            και          . Το λαμπάκι θα παρα-
μείνει αναμμένο.

Ένδειξη ενεργού κωδικού

1. Πατήστε ταυτόχρονα            και            . Το λαμπάκι θα
παραμείνει αναμμένο.
2. Πατήστε το πλήκτρο          .           Το λαμπάκι αναβοσβήνει
δείχνοντας σας τον αποθηκευμένο κωδικό:
Άν ο κωδικός είναι 1203 το λαμπάκι θα ανάψει ως εξής: 

1 γρήγορο άναμμα που υποδηλώνει το ψηφίο 1
2 γρήγορα άναμματα που υποδηλώνουν το 2
1 μεγάλο άναμμα υποδηλώνει το ψηφίο 0
3 γρήγορα άναμματα που υποδηλώνουν το 3

Εκμάθηση από το αρχικό τηλεχειριστήριο.
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αντιγράψετε τις

εντολές από το γνήσιο τηλεχειριστήριο σας.

1. Πατήστε ταυτόχρονα            και            . Το λαμπάκι θα 
μείνει αναμμένο.
2. Πατήστε το πλήκτρο             .           Το λαμπάκι αναβοσβήνει.
3. Τοποθετήστε τα 2 τηλεχειριστήρια δίπλα-δίπλα από τη 
μεριά της εκπομπής τους και κρατήστε το πλήκτρο που
θέλετε να αντιγράψετε (από το γνήσιο τηλ/ριο) πατημένο. 
Το λαμπάκι του Universal Simply θα σβήσει.
4. Αφήστε το πλήκτρο του γνήσιου τηλεχειριστηρίου. Το
λαμπάκι του Universal Simply ανάβει σταθερά (αν δεν το 
κάνει επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2).
5. Πατήστε το πλήκτρο του Universal Simply που θέλετε να 
αποθηκευτεί η λειτουργία. Το λαμπάκι του Universal Simply
αναβοσβήνει ξανά υποδεικνύοντας πως είναι έτοιμο για το
απόμενο πλήκτρο.
6. Επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 4 για τα υπό- 
λοιπα πλήκτρα.

Αν θέλετε να σταματήσετε τη διαδικασία απλώς περιμένετε
20 δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το
λαμπάκι.

Σημ: Μπορείτε να αντιγράψετε έως 20 πλήκτρα. Πλήκτρα με 
τη λειτουργία                δεν αντιγράφονται.


