Popis ovladače ARRIS
Univerzální ovladač k STB:
VIP 1113
VIP 1113L
VIP 1003
VIP 1910

zapnout/vypnout

číselná klávesnice

teletext
ovládání
hlasitosti
hlavní nabídka Kuki TV
potvrzovací
tlačítko

zpět
kalendář
nahrávání
OVLÁDACÍ ŠIPKY umožňují:
posun po časové
pohyb mezi jednotlivými
ose do minulosti
ikonami v nabídkách
spuštění od začátku
přepínání TV kanálů
posun v časové ose
pauza
Funkce tlačítka OK:
vyvolání časové osy
potvrzení vybrané volby

programový průvodce
programový průvodce
přepínání
TV kanálů
vypnutí zvuku
kontextové menu
ovládací šipky

režim zobrazení
nahrávání
posun po časové ose
do budoucnosti
přepnutí do živého
vysílání

Popis ovladače ARRIS MRCU180
Univerzální programovatelný
ovladač k STB:
VIP 1113
VIP 1113L
VIP 1003
VIP 1910

zapnout/vypnout

číselná klávesnice

TV

STB

AUX

AV

SET

MENU

1

2

ABC

3

DEF

4

GHI

5

JKL

6

MNO

7

PQRS

8

TUV

9

WXYZ

CH.

programový
průvodce
zvýšení hlasitosti

OK

ovládací šipky

vypnutí zvuku

0

snížení hlasitosti
potvrzovací
tlačítko

kalendář
nahrávání
OVLÁDACÍ ŠIPKY umožňují:
pauza
pohyb mezi jednotlivými
posun po časové
ikonami v nabídkách
ose do minulosti
přepínání TV kanálů
spuštění od začátku
posun v časové ose
Funkce tlačítka OK:
vyvolání časové osy
potvrzení vybrané volby

EPG

CH.

zpět
programový průvodce

hlavní nabídka
Kuki TV

INFO

WWW

PORTAL

STOP

TEXT

kontextové menu
teletext
režim zobrazení
posun po časové ose
do budoucnosti
přepnutí do živého
vysílání
nahrávání

DVR

MUSIC

RADIO

GAMES

Nastavení ovladače pro STB VIP1910
Stiskni na ovladači tlačítko STB a CH+ a drž je po dobu 5 sec.
Led ukazatel se nad tlačítkem STB rozsvítí.
Poté stiskni na číselné klávesnici 5 a 6.
Led ukazatel nad tlačítkem STB 3× zabliká.
Stiskem tlačítka STB potvrdíš nastavení ovladače.

Nastavení ovladače k STB Motorola VIP1003
Stiskni na ovladači tlačítko STB a CH+ a drž je po dobu 5 sec.
Led ukazatel se nad tlačítkem STB rozsvítí.
Poté stiskni na číselné klávesnici 3 a 6.
Led ukazatel nad tlačítkem STB 3× zabliká.
Stiskem tlačítka STB potvrdíš nastavení ovladače.

Jak naprogramovat ovladač
1. Manuální programování pro TV
Zapni přístroj, který chceš programovat (TV, DVD…).
	Vyhledej si 3místný kód pro značku Tvého přístroje. Seznam nalezneš v balení ovladače ARRIS nebo na:
www.lattelecom.lv/images/Majai/Komplekti/PDF/Interaktiva-TV-Motorola_pults_rokasgramata_LV.pdf.
Stiskni tlačítka TV a SET současně po dobu 5 sec. Led ukazatel nad tlačítkem TV se rozsvítí.
	Zadej 3místný kód na číselné klávesnici. Číselný kód je výrobcem předem určený a po jeho správném
zadání led ukazatel krátce problikne. Pokud se tak nestane, je třeba zkusit další kód.
	Nastavení uložíš pomocí stisku tlačítka TV. Led ukazatel 3× problikne.
	Namiř ovladač na TV a zmáčkni tlačítko VYPNUTÍ.
	Nyní je ovladač naprogramován k ovládání TV. Pokud budeš chtít ovládat STB,
je třeba stisknout tlačítko STB.
2. Programování s vyhledáváním
	Zapni přístroj, který chceš programovat (TV, DVD…).
	Stiskni tlačítka TV a SET současně po dobu 5 sec. Led ukazatel nad tlačítkem TV se rozsvítí.
	Kód vyhledáš pomocí šipek nahoru nebo dolů. Při nalezení správného kódu se TV vypne
a nyní lze stisknout tlačítko TV pro potvrzení nastavení.
	Nyní je ovladač naprogramován k ovládání TV. Pokud budeš chtít ovládat STB,
je třeba stisknout tlačítko STB.
3. Resetování ovladače
	Zmáčkni současně STB a TV po dobu 5 sec. Nad tlačítkem TV se LED ukazatel rozsvítí.
	Zadej na číselné klávesnici kód 901.
	Ulož stiskem tlačítka TV.

