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Koodi vilkumine
(selleks, et näha, milline kood on hetkel programmitud)

Kui olete oma kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL 5 seadistanud, saate märgutule 
abil oma kaugjuhtimiskoodi kontrollida.
Näide: teleri koodi kontrollimine märgutule abil

1  Vajutage üks kord nupule TV.

2  Vajutage nupule MAGIC ja hoidke seda all, kuni kaugjuhtimispuldi 
nupu TV punane LED-märgutuli vilgub kaks korda (nupu TV all olev 
punane LED-märgutuli vilgub kõigepealt ühe korra, seejärel kaks korda).

3  Vajutage 9 9 0. Nupu TV märgutuli vilgub kaks korda.

4  Neljakohalise koodi esimese numbri väljaselgitamiseks vajutage nupule 1 
ja loendage, mitu korda punane märgutuli vilgub. Kui märgutuli ei vilgu, on 
number 0.

5  Teise numbri väljaselgitamiseks vajutage nupule 2 ja loendage, mitu korda 
punane märgutuli vilgub. Kui märgutuli ei vilgu, on number 0.

6  Kolmanda numbri väljaselgitamiseks vajutage nupule 3 ja loendage,
mitu korda punane märgutuli vilgub. Kui märgutuli ei vilgu, on number 0.

7  Neljanda numbri väljaselgitamiseks vajutage nupule 4 ja loendage, 
mitu korda punane märgutuli vilgub. Kui märgutuli ei vilgu, on number 0. 
Nüüd on Teil õige neljakohaline kood teada.

–   Teiste seadmete koodide kontrollimiseks vajutage punktis 1 vastavale seadme nupule.

Koodide kiirviide

Selleks, et edaspidi oma seadmete koode hõlpsasti leida, kirjutage need patarei-
pesa katte siseküljel olevatesse ja alltoodud kastikestesse.

Seadme liik Kood

1. ________________________ □ □ □ □
2. ________________________ □ □ □ □
3. ________________________ □ □ □ □
4. ________________________ □ □ □ □
5. ________________________ □ □ □ □
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Õppimisfunktsioon
(kuidas algse kaugjuhtimispuldi funktsioone kaugjuhtimispuldile

ONE FOR ALL 5 üle kanda)

Kaugjuhtimispuldil ONE FOR ALL 5 on palju eelprogrammitud koode. Pärast kaug -
juhti mispuldi ONE FOR ALL 5 oma seadmele häälestamist võite avastada, et Teie algsel 
kaugjuhtimispuldil oli rohkem nuppe kui kaugjuhtimispuldil ONE FOR ALL 5. Kaugjuhtimis-
puldil ONE FOR ALL 5 on spetsiaalne õppimisfunktsioon, mis võimaldab algse kaug-
juhtimispuldi funktsioonid kaugjuhtimispuldile ONE FOR ALL 5 üle kanda.
Enne alustamist:
–  Veenduge, et algne kaugjuhtimispult töötab korralikult.
–  Veenduge, et ONE FOR ALL 5 ega algne kaugjuhtimispult ei ole suunatud ühelegi 

seadmele.

• Õppimine (otsene)

Näide: mono- ja stereorežiimi valikufunktsiooni ülekandmine teleri algselt kaug-
juhtimispuldilt ONE FOR ALL 5 nupu Radio alla.

1 Asetage mõlemad kaugjuhtimispuldid (ONE FOR ALL 5 ja algne kaugjuhtimis-
pult) tasapinnale. Veenduge, et nende otsad, mis tavaliselt suunatakse juhitavale 
seadmele, on kohakuti. Jätke kaugjuhtimispuldid üksteisest 2–5 cm kaugusele.

2  Vajutage nupule MAGIC, kuni ühe seadmenupu märgutuli vilgub 
kaks korda. Vastava seadmenupu (olenevalt valitud seadmest) punane 
LED-märgutuli vilgub kõigepealt ühe korra, seejärel kaks korda.

3  Vajutage 9 7 5 (seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda).

4  Valige kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL 5 seadmenupule (nt nupule TV) 
vajutades seade, mille juhtimiseks soovite õpitavat funktsiooni salvestada.

5  Vajutage kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL 5 nupule (nt nupule Radio), 
mille alla soovite õpitavat funktsiooni salvestada. Seadmenupp vilgub kii-
resti.

6  Vajutage ja hoidke all algse kaugjuhtimispuldi nuppu (nt nuppu I-II), 
mille funktsiooni soovite üle kanda, kuni kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL 5 
seadmenupp vilgub kaks korda.
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7  Kui soovite sama seadme juhtimiseks üle kanda teisi funktsioone, korrake punkte 5 ja 
6, vajutades järgmisele nupule, mille funktsiooni soovite üle kanda.

8  Õppimisfunktsioonist väljumiseks vajutage nupule MAGIC ja hoidke seda 
all, kuni seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda.

9  Õppimine on seadmepõhine. Õpitud funktsiooni kasutamiseks vajutage kõigepealt 
vastavale seadmenupule.

Olulised märkused:
–   Punktides 2–7 (lk 11) on Teil iga etapi teostamiseks aega umbes 10 sekundit. Kui kahe etapi 

vaheline ajavahemik on üle 10 sekundi, peate uuesti alustama punktist 2.
–   Kui kannate mingi nupu alla funktsiooni, siis algne ONE FOR ALL funktsioon muutub alterna-

tiivselt valitavaks. Selle kasutamiseks vajutage nupule MAGIC (see ei kehti kanalivaliku- ja 
helitugevuse reguleernuppude kohta).

–   Õppimisfunktsioon on seadmepõhine. Seetõttu saate ühe nupu alla üle kanda iga seadme 
jaoks ühe funktsiooni.

–   Kui alternatiivselt valitav õpitud funktsioon kantakse kanalivaliku- ja helitugevuse 
reguleernuppude alla, siis ei saa nendega enam värviküllasust ja heledust reguleerida.

–   Kaugjuhtimispult ONE FOR ALL 5 suudab õppida umbes 25–40 funktsiooni.
–   Õpitud funktsiooni saate asendada, kandes sama nupu alla teise õpitud funktsiooni.
–   Ärge kasutage õppimisfunktsiooni otseses päikesekiirguses või eredas valguses.
–   Enne ülaltoodud juhiste järgimist veenduge, et puldis on uued patareid.
–   Patareide vahetamise ajal säilivad õpitud funktsioonid.

• Alternatiivselt valitavate funktsioonide õppimine

Kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL nupu alla saate üle kanda funktsiooni, ilma et kaug-
juhtimispuldi ONE FOR ALL nupu originaalfunktsioon kaoks. Alternatiivselt valitava 
funktsiooni saab sisestada mis tahes nupu alla, VÄLJA ARVATUD järgmised nupud: 
seadmenupud, nupp MAGIC, numbrinupud. Alternatiivselt valitava funktsiooni seadista-
miseks järgige eelmisel leheküljel kirjeldatud punkte 1–8. Punktis 5 vajutage kõigepealt 
nupule MAGIC ja seejärel nupule, mille alla soovite õpitava funktsiooni viia. Alternatiiv-
selt valitava funktsiooni kasutamiseks vajutage nupule MAGIC ja seejärel nupule, mille 
all on õpitud funktsioon.



13

Õpitud funktsiooni kustutamine

1  Vajutage nupule MAGIC, kuni ühe seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda. 
Vastava seadmenupu (olenevalt valitud seadmest) punane LED-märgutuli vilgub 
kõigepealt ühe korra, seejärel kaks korda.

2  Vajutage 9 7 6 (seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda).

3  Vajutage selle seadme nupule, mille juhtimiseks kasutatavat funktsiooni soovite 
kustutada.

4  Vajutage kaks korda nupule, mille alla kustutatav õpitud funktsioon on kantud 
(seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda).*

5  Kui mõne teise nupu all on veel funktsioone, mida soovite kustutada, korrake punkte 
1–4.

6  Nüüd on kasutatavad kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL 5 algsed funktsioonid.

*  Alternatiivselt valitava õpitud funktsiooni kustutamiseks vajutage kõigepealt nupule 
MAGIC ja seejärel nupule, mille all olevat funktsiooni soovite kustutada (punktis 4).

Kõigi õpitud funktsioonide kustutamine ühe seadme režiimis:

1  Vajutage nupule MAGIC, kuni ühe seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda. 
Vastava seadmenupu (olenevalt valitud seadmest) punane LED-märgutuli vilgub 
kõigepealt ühe korra, seejärel kaks korda.

2  Vajutage 9 7 6 (seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda).

3  Vajutage vastavale seadmenupule.

Lähtestamine

Lähtestamine kustutab kõigi seadmete jaoks kõik õpitud funktsioonid ja mõned muud 
programmitud funktsioonid, nagu Key Magic ja makrod.

1  Vajutage nupule MAGIC, kuni ühe seadmenupu märgutuli vilgub kaks korda. 
Vastava seadmenupu (olenevalt valitud seadmest) punane LED-märgutuli vilgub 
kõigepealt ühe korra, seejärel kaks korda.

2  Vajutage 9 8 0 (seadmenupu märgutuli vilgub neli korda).
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Lisafunktsioonid

Režiimi muutmine
(seadmenupu režiimi muutmine)

Mis tahes seadmenupu režiimi on võimalik muuta. Sellest on kasu, kui soovite kaug-
juhtimispulti ONE FOR ALL 5 seadistada kahele sama tüüpi seadmele. Koodi saab 
seada vastavalt osale „Kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL 5 seadistamine” (lk 7) või 
„Otsingumeetod” (lk 9). Seadmenupu režiimi muutmiseks vaadake kolme alltoodud 
näidet.
Näide 1) kui soovite nupu VCR alla programmida teise teleri.
Näide 2) kui soovite nupu SAT alla programmida teise teleri.
Näide 3) kui soovite nupu SAT alla programmida teise videomaki.

Näide 1
Teise teleri programmimiseks nupu VCR alla (näiteks) peate muutma nupu VCR 
nupuks TV. Selleks vajutage:

 (**)

Nüüd on nupust VCR saanud teine nupp TV.
Seejärel sisestage seadistuskood teise teleri jaoks. Vajutage:

_ _ _ _ (teleri kood) (**)

Näide 2
Teise teleri programmimiseks nupu SAT alla (näiteks) peate muutma nupu SAT 
nupuks TV. Selleks vajutage:

 (**)

Nüüd on nupust SAT saanud teine nupp TV.
Seejärel sisestage seadistuskood teise teleri jaoks. Vajutage:

_ _ _ _ (teleri kood) (**)

Näide 3
Teise videomaki programmimiseks nupu SAT alla (näiteks) peate muutma nupu SAT 
nupuks VCR. Selleks vajutage:

 (**)

Nüüd on nupust SAT saanud teine nupp VCR.
Seejärel sisestage seadistuskood teise videomaki jaoks. Vajutage:

_ _ _ _ (videomaki kood) (**)

■ Seadmenupu lähtestamine
Näiteks nupu VCR algrežiimi taastamiseks vajutage:

 (**)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)
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Näiteks nupu SAT algrežiimi taastamiseks vajutage:
 (**)

(*)  Vajutage nupule MAGIC ja hoidke seda all, kuni punane LED-märgutuli vilgub kaks korda.
(**) Punane LED-märgutuli vilgub kõigepealt ühe korra, seejärel kaks korda.

Helitugevuse otsereguleerimine

Teatud funktsioone saate kasutada teleri, videomaki, DVD-mängija, tuunervõimendi ja 
satelliit- või kaabel-TV-vastuvõtja juhtimisrežiimist väljumata. Näiteks kui vaatate video-
makiga videot, saate helitugevust (teleri funktsioon) reguleerida ilma, et peaksite enne 
vajutama kaugjuhtimispuldi ONE FOR ALL 5 nupule TV.

■ Teleri helitugevuse otsereguleerimine videomaki, DVD-mängija, võimendi või 
satelliitvastuvõtja juhtimisrežiimis olles

1. Vajutage nupule MAGIC, kuni ühe seadmenupu märgutuli vilgub kaks 
korda. Vastava seadmenupu (olenevalt valitud seadmest) punane LED-
märgutuli vilgub kõigepealt ühe korra, seejärel kaks korda.

2. Vajutage 9 9 3.

3. Vajutage nupule TV ja punane märgutuli vilgub kaks korda.

■ Teleri helitugevuse otsereguleerimisfunktsiooni tühistamine eri juhtimis-
režiimides
(Näide: teleri helitugevuse otsereguleerimisfunktsiooni tühistamine videomaki juhtimis-
režiimis)

1. Vajutage üks kord nupule VCR.

2. Vajutage nupule MAGIC ja hoidke seda all, kuni kaugjuhtimispuldi 
nupu VCR punane LED-märgutuli vilgub kaks korda (nupu VCR all 
olev punane LED-märgutuli vilgub kõigepealt ühe korra, seejärel kaks 
korda).

3. Vajutage 9 9 3.

4. Seejärel vajutage helitugevuse reguleernupule (–) ja punane märgutuli 
vilgub neli korda.

Tulemus: videomaki juhtimisrežiimis saate videomaki helitugevust reguleerida ja heli 
vaigistada (kui videomakil on helitugevusregulaator).

(*)


