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1 Telecomanda 
dvs. universală 

Felicitări pentru achiziție și bine ați venit 
la Philips! Pentru a beneficia pe deplin 
de suportul oferit de Philips, înregistrați 
produsul dvs. la adresa  
www.philips.com/welcome. 

 

Introducere 
 Până la 3 dispozitive diferite pot fi 
controlate cu ajutorul telecomenzii 
universale. 

 
Prezentare 
telecomandă

INPUT (Pornire): Se 
utilizează pentru a 
selecta intrările de sursă 
disponibile (antenă, cablu 
etc.). 

: Indicator LED 

: Servește la pornire sau oprire. 

a Butoane de selectare a 
dispozitivului. 

b GUIDE (GHID): 
Servește la afișarea ghidului de 
programe. 
SMART (FUNCȚII SMART): 
Aplicația Smart TV / My 
MENU (OFERTA): Servește la pornire 
sau oprire oferta. 
BACK (ÎNAPOI): 
Servește la ieșire din ofertă. 
OK: Servește la confirmarea selecției 
dvs. 

: Servește pentru a 
derula în sus/jos/la stânga/dreapta. 

Ⓓ VOL+/− (VOLUM +/−): 
Servește pentru setarea volumului. 
CH+/− (CANAL+/−): Servește pentru 
trecere la următorul/anteriorul 
canal. 

: oprire sunet 

HOME (ACASĂ): canalul inițial 
e : pasul anterior 

: opriret 

: pasul următor 

: pornire 

: oprire 

: derulare rapidă înapoi 

: înregistrare 

: derulare rapidă înainte 

f Butoane colorate 
g Butoane numerar 

INFO (INFORMAȚII): 
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Servește la afișarea pe ecran a 
informațiilor despre canal. 
TEXT: 
Servește la deschidere sau închidere 
de text. 
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Dispozitive compatibile 

 
Dispozitiv Descriere 

TV Televizor, smart televizor 

SAT Receptor de cablu, 
receptor de satelit 

MEDIA Media player 

BLU Blu-ray 

DVD DVD 

S.BAR Soundbar 

GAME Console de jocuri 

AUX Alte dispozitive 
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2 Începem 
Introducere de baterii 
(nu fac parte din 
ambalaj) 

 
 

Configurarea telecomenzii 
universale 

 Înainte de a putea utiliza aparatul, 
trebuie să configurați telecomanda 
universală. 

 

Setări prin selectarea unui cod 

1 Porniți dispozitivul. 
 

 
 

2 Apăsați și mențineți apăsat butonul 
de selectare a dispozitivului (de 
exemplu, TV) timp de 5 secunde 
până când se aprinde indicatorul 
LED roșu. 

5 s 

 Avertizare 

• Când introduceți bateriile în 
compartimentul pentru baterii, asigurați-
vă că polaritatea este corectă. Inserarea 

• cu o polaritate greșită poate deteriora produsul. 

  Atentie 

• - Pericol de explozie! Păstrați bateriile 
departe de căldură, de lumina soarelui sau 
de foc. 

• - Nu aruncați niciodată bateriile în foc. 
Pericol de reducere a duratei de viață a 
bateriei! Niciodată 

• amestecați baterii de mărci sau tipuri diferite. 

Notite 

• La înlocuirea bateriilor, toate setările 
utilizatorului rămân în memoria telecomenzii 
universale. 

• timp de 5 minute. 
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3 În lista de coduri, căutați codul de 5 
cifre al mărcii dumneavoastră. 
Codurile sunt listate în funcție de 
tipul de dispozitiv și de denumirea 
mărcii. Cele mai populare coduri sunt 
enumerate mai întâi. 

4 Utilizați butoanele numerice pentru a 
selecta primul cod din  5 cifre. 

 

 
5 Dacă indicatorul se stinge, codul 

valid este memorat. În caz 
contrar, indicatorul clipește de 
șase ori, apoi rămâne aprins și  
este pregătit pentru 
reintroducerea codului

Încercați să controlați dispozitivul 
cu telecomanda universală. Dacă 
aparatul răspunde corect, 
înseamnă că ați introdus codul 
corect. În caz contrar, repetați 
procedura de la pasul 2 și 
introduceți un al doilea cod din 
listă. 

Notițe 

• Uneori, este posibil ca dispozitivul să răspundă 
numai la anumite butoane. În acest caz, 
efectuați 

• setările cu următorul cod din lista de coduri 

• și încercați să controlați din nou dispozitivul. 
Dacă problema cu codul sau cu butonul 
persistă, puteți 

• în cazul în care telecomanda acceptă funcția de 
învățare, încercați să utilizați funcția de învățare 

• - pentru a învăța butonul. 

• Butoanele individuale ale dispozitivului pot fi 
utilizate 

• pentru a configura orice dispozitiv. De exemplu, 
puteți configura televizorul cu ajutorul funcției 

• - Butonul dispozitivului SAT. 

• Înainte de a introduce orice număr la pasul 4, 
puteți 

• apăsați butonul dispozitivului pentru a ieși din 
modul de configurare. 

 
Setare automată 

1 Porniți dispozitivul. 
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2 Țineți apăsat butonul de selectare 
a dispozitivului (de exemplu, TV) 
timp de 5 secunde până când se 
aprinde LED-ul roșu. 

4 Când dispozitivul se oprește, apăsați și 
eliberați imediat butonul OK pentru a 
salva codul. Indicatorul LED albastru 
se va stinge.

 

  
 

3 Îndreptați telecomanda universală 
spre dispozitiv. Apoi apăsați și 
eliberați butonul pentru a începe 
căutarea codului de etichetă. 
Telecomanda universală caută codul 
și trimite un semnal infraroșu diferit 
la fiecare 2 secunde, indicat de o 
clipire albastră.

5 Încercați să controlați dispozitivul cu 
telecomanda universală. Dacă 
aparatul răspunde corect, înseamnă 
că ați salvat codul corect.. 

 

 

  

 
 
 
 
 

max. 20 minut 

5 s 

Notițe 

• Înregistrarea automată poate fi apăsată și 
eliberată în continuare în timpul procesului 

• pentru a modifica înregistrarea automată. 
Aceasta este o funcție utilă în cazul în care 
nu aveți ocazia să apăsați butonul OK în 
decurs de 2 secunde. În primul rând, 
asigurați-vă că 

• - dispozitivul este pornit din nou. 

• Uneori se poate întâmpla ca dispozitivul să 
răspundă doar 
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3 Utilizarea 
telecomenzii 
universale 

 

Recomandare 

Este necesar să aveți telecomanda 
originală pentru ca telecomanda 
universală (URC) să poată învăța 
codurile de la aceasta. 

 

Selectare comenzi 
1 Apăsați și mențineți apăsat 

butonul de selectare a 
dispozitivului (de exemplu, TV) 
timp de 5 secunde până când se 
aprinde LED-ul roșu. 

2 Introduceți codul                   
Indicatorul LED va lumina o dată și va 
rămâne aprins. 

3 Așezați telecomanda universală și 
telecomanda dispozitivului pe o 
suprafață plană, la o distanță de 3 
până la 5 cm unul față de celălalt 
și îndreptați-le unul spre celălalt. 

4 Pe telecomanda universală, apăsați 
și eliberați butonul pe care doriți ca 
să învețe selectarea. Indicatorul 
LED clipește de două ori și apoi 
rămâne aprins. 

5 Pe telecomandă, apăsați și 
mențineți apăsat butonul de 
destinație timp de câteva secunde. 

6 Dacă LED-ul clipește o dată și apoi 
rămâne aprins, înseamnă că 
comanda a fostînvățat cu succes. 
Puteți elibera butonul de pe 
telecomanda aparatului. Dacă 
indicatorul LED clipește rapid de 
șase ori, acest lucru indică faptul că 
a apărut o eroare în procesul de 
învățare. Reglați poziția ambelor 
telecomenzi și repetați procedura de 

la pasul 4.
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Pentru a învăța funcțiile celorlalte 
butoane, repetați procedura de la 
pasul 3. Sau, apăsați și mențineți 
apăsat orice buton timp de 3 
secunde pentru a ieși din modul de 
învățare, iar indicatorul LED se va 
stinge imediat. 

Notițe 

• Dacă la pasul 4 nu selectați după mai mult de 

• 15 secunde, indicatorul LED va clipi de șase ori. 

• - LED-ul va clipi de șase ori, iar modul de 

învățare va ieși automat. Dacă la pasul 5 nu se 

face nicio selecție timp de peste 30 de secunde 

• nu se primește niciun semnal de la telecomandă 

timp de mai mult de 30 de secunde, indicatorul 

LED clipește de șase ori și apoi rămâne aprins. 

Va trebui să re-selectați opțiunea dorită pentru 

a învăța ca la pasul 4. 

• Butoanele funcționale individuale sunt numai 

pentru o singură comandă. Orice nouă comandă 

de învățare va înlocui automat comanda 

anterioară. 

 
Ștergere coduri salvate 

Ștergerea codurilor din memorie la un 
dispozitiv anume 

1 Apăsați și mențineți apăsat 
butonul de selectare a 
dispozitivului (de exemplu, TV) 
timp de 5 secunde până când se 
aprinde LED-ul roșu. 

2 Introduceți codul de memorie. 
Indicatorul roșu LED se va lumina  
dată și apoi se va stinge. 
» Toate codurile pentru 

dispozitivul din memorie 
se vor anula. 

Ștergerea tuturor codurilor la 
telecomanda universală 
1 Apăsați și mențineți apăsat 

butonul de selectare a 
dispozitivului (de exemplu, TV) 
timp de 5 secunde până când se 
aprinde LED-ul roșu. 

2 Introduceți codul 
Indicatorul LED roșu se va aprinde 
odată și apoi se va stinge. Toate 
codurile din memoria telecomenzii se 
vor anula. 
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4 Note 
 

Informații privin reciclarea 
produsului și a bateriei 

 

Produsul este proiectat și fabricat cu 
materiale și componente de înaltă calitate 
care pot fi reciclate și reutilizatet. 

 

 
 

 

Acest simbol de pe produs indică faptul că 
produsul este reglementat de Directiva 
europeană 2012/19/UE. 

 

Acest simbol indică faptul că produsul 
conține baterii reglementate de Directiva 
europeană 2013/56/UE care nu pot fi 
eliminate cu deșeurile menajere obișnuite. 

Verificați sistemul local de colectare 
selectivă pentru instalațiile elektrice și 
produse electronice și baterii. Respectați 
reglementările locale și nu aruncați 
niciodată produsul sau bateriile la gunoiul 
menajer normal. Eliminarea corectă a 
produselor vechi și a bateriilor ajută la 
prevenirea impactului negativ asupra 
mediului și a sănătății umane.

 
 

În cazul în care un produs afișează acest logo, 
înseamnă că a fost plătită o contribuție 
financiară la programul național de recuperare 
și reciclare asociat. 
Informații privind mediul înconjurător La 
ambalarea acestui produs au fost omise toate 
materialele de ambalare care nu erau 
necesare. Am încercat să realizăm ambalajul 
astfel încât cele trei materiale să poată fi 
separate cu ușurință: carton (cutie), polistiren 
expandat (umplutură) și polietilenă (pungi, 
folie de protecție din spumă). 
Sistemul dumneavoastră este alcătuit din 
materiale care pot fi reciclate și reutilizate 
dacă sunt demontate de o companie 
specializată. La eliminarea materialelor de 
ambalare, a materialelor vechi 
baterii și echipamente vechi, vă rugăm să 
respectați reglementările locale.
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5 Service și 
asistență 

 
 

Întrebări frecvente 
 

Telecomanda universală nu funcționează 
deloc. 

• - Asigurați-vă că ați configurat corect 
dispozitivul cu codul corect. Verificați 
dacă ați apăsat 

• butonul corespunzător pentru 
dispozitivul dumneavoastră. 

• - Verificați dacă bateriile sunt 
introduse corect. Dacă bateriile sunt 
descărcate, înlocuiți-le. 

• - Verificați dacă dispozitivul este 
pornit.. 

Dacă marca dispozitivului meu are mai 
multe coduri de dispozitiv, care este 
codul de dispozitiv corect? 

 Testați codurile unul câte unul 
pentru a găsi codul corect al 
dispozitivului. 

 Codurile sunt enumerate în 
ordinea popularității, cele mai 
populare coduri fiind 
enumerate primele. 

Dispozitivul meu răspunde doar la unele 
dintre comenzi. 

Ați configurat un cod pentru care doar 
unele comenzi funcționează corect, dar nu 
și altele. Încercați alte coduri până când 
majoritatea butoanelor funcționează 
corect.

 
 

Aveți nevoie de ajutor? 
Vă recomandăm să citiți mai întâi cu 
atenție manualul de utilizare. Vă va 
ajuta 
pentru a configura și utiliza 
telecomanda universală. 
Dacă mai aveți nevoie de informații 
suplimentare sau dacă aveți întrebări 
suplimentare cu privire la configurarea, 
utilizarea, garanția etc. a SRP2018, ne 
puteți contacta în orice moment. 
 
Dacă sunați la linia noastră de asistență 
pentru clienți, vă rugăm să aveți 
telecomanda SRP2018 la îndemână în 
timpul apelului, astfel încât operatorii 
noștri să vă poată ajuta să determinați 
dacă produsul SRP2018 funcționează 
corect. 
Informațiile noastre de contact pot fi 
găsite la sfârșitul acestui ghid de utilizare. 
Pentru asistență online, vă rugăm să 
vizitați 
www.philips.com/support. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă. Philips și emblema scutului Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale 
Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licență. 
Acest produs este fabricat și vândut de MMD Hong Kong Holding Limited sau de orice altă companie din Hong Kong. 
sau oricare dintre afiliații săi. Acest produs este garantat de MMD Hong Kong Holding Limited. 
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