
Дистанционното на DCCorporation  разполага с функция, която копира 

основните функции на дистанционното управление на телевизора. Това позволява да 

контролирате приемника и телевизора, ползвайки само дистанционното на цифровия 

приемник. 
Единствено бутоните в сектор TV от дистанционното на приемника могат да бъдат 

обучени на функциите на бутоните от дистанционното на телевизора. Всички останали бутони 

се използват за управление на цифровия приемник. 

Има 8 бутона, с които управлявате телевизора.  TV/AV, VOL+, VOL- , CH- , CH+ , F1 

, MUTE и Power - с тези бутони можете да управлявате Вашия телевизор, след като ги обучите 

на съответните функции от дистанционното на телевизора. Чрез  бутон SET дистанционното 

влиза в режим на копиране избраните от Вас функции. 

 

1. Първа стъпка 

Да приемем, че искате първо да копирате функцията на бутон Power от 

дистанционното на телевизора. Процедурата е следната: 

Натиснете и задръжте за няколко секунди бутона SЕТ от дистанционното 

на приемника, докато индикаторът до бутон Power светне по-ярко. 

Вашето дистанционно вече е в режим на копиране. 

 

2. Втора стъпкa 

Натиснете и задръжте бутон Power (от карето TV) на дистанционното на  цифровия 

приемник за 1 секунда, докато светлинния индикатор започне да мига. Това показва, че Вашето 

дистанционно е в готовност да получи сигнал от дистанционното на телевизора. 

 

3. Трета стъпка 

Насочете двете дистанционни едно към друго, след което натиснете и задръжте бутон 

Power от дистанционното на телевизора , докато светлинната индикация премигне няколко 

пъти по-бързо и започне да свети без да премигва. 

 

4. Четвърта стъпка 

Повторете стъпка 2 и 3, за да копирате останалите функции. 

 

5. Пета стъпка 

Натиснете бутон SЕТ, за да запазите настройките и да излезете от режима на копиране. 

След това можете да контролирате Вашия телевизор, като използвате бутона от 

дистанционното на приемника. 

 

 

Забележки: 

 

 Ако дистанционното на приемника не получи сигнал в продължение на 10 

секунди, докато е в режим на копиране на функциите, дистанционното автоматично 

излиза от режима. 

 Бутоните с възможност да приемат функции от TV дистанционното могат да 

копират функции от различни марки телевизори. 

 Ако след изпълнение на стъпки от 1 до 5 имате проблеми при използване на 

дистанционното на Вашия приемник за управление на телевизора, уверете се, че 

Вашето дистанционно на приемника функционира нормално. 

 Ако желаете да промените вече запаметените на дистанционното функции, повторете 

стъпки от 1 до 5 с функцията, която желаете да запаметите. 

 За Ваше улеснение е препоръчително да се копират функциите на бутони TV/AV, VOL-, 

VOL+ и Power, идентични с надписите на дистанционното. 

 

 


