
KF-88מדריך למשתמש
אנו מודים לכם על שבחרתם בשלט רחוק זה, אנא בדקו אותו 

לאחר הכנסת הסוללות בפעם הראשונה. אין צורך להגדיר את 
השלט הרחוק אם הוא עובד באופן תקין. אם לא, יש להגדיר אותו 

באופן המתואר להלן שתשתמשו בו עם הטלוויזיה שלכם.

הצגת המוצר – 1,000 קודים וכ-500 מותגים
KF-88 הוא שלט רחוק אוניברסלי לטלוויזיה שיוצר על ידי החברה 

שלנו. הוא מסוגל לתפעל את מרבית סוגי הטלוויזיות של מגוון 
מותגים ודגמים מתוצרת מקומית או בינלאומית משנים שונות. הוא 
מצויד בהגדרות קוד ובאפשרות חיפוש קוד ידנית, במספר רב של 
לחצני פונקציות נפוצים ולחצני תפריטים ובמחוון פעולה, הוא קל 
לתפעול, נוח לאחיזה ומוסיף נוחות רבה לשימוש. שלט רחוק זה 

מהווה בחירה מצינת במקרה שהשלט הרחוק של הטלוויזיה שלכם 
חסר, לא תקין או ניזוק.

תאור השלט:

מחוון פעולה
הגדרות

בחירת תפריט
למעלה- ▲ למטה- ▼
שמאלה- ◄ ימינה- ►

עוצמת קול+

עוצמת קול-

לחצן החלפה בין 
טלוויזיה לווידאו
אספקת מתח

טיימר שינה
מצב
ערוץ+
השתקת קול

ערוץ-

 לחצן בחירת
ערוץ דו כיווני

חזרה

KF-88

התקנת הסוללות
AA 1.5 פתחו את מכסה הסוללות, הכניסו שתי סוללות אלקליין 

)מס' 5( חדשות )לא מצורפות לשלט( בהתאם לסמל "+/-" בתוך תא 
הסוללות, כמוצג באיור.

היזהרו בעת השימוש בסוללות
מאחר שהשלט הרחוק שלנו חסכוני באנרגיה, הסוללות יוכלו   *

לשמש אתכם במשך כ-15 חודשים בשימוש רגיל. עם זאת, שימוש 
לא נכון בשלט עלול לגרום לקיצור חיי הסוללות.

אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות ביחד או לערבב סוללות   *
מדגמים שונים.

במקרה של דליפת הסוללה, הוציאו את הסוללות, נקו את תא   *
הסוללות והכניסו סוללות חדשות.

אם בכוונתכם לא להשתמש בשלט במשך תקופה ארוכה, הוציאו   *
את הסוללות.

הגדרת השלט הרחוק
ישנן שלוש שיטות )שיטות א/ב/ג( להגדיר את השלט הרחוק, וניתן 

להשתמש בכל אחת מהן.

א' מצב הזנת קוד קבועה למותגים ידועים
1. הפעילו את הטלוויזיה, אפשרו לטלוויזיה להגיע למצב פעולה רגיל, 

מצאו את המותג המתאים בטבלת הקודים.
2. לחצו על לחצן ה"הגדרות" בשלט הרחוק למשך כ-3 שניות ושחררו 

את הלחצן כאשר נורית החיווי נדלקת.
3. הזינו קוד בן 3 ספרות.

לדוגמה: הקוד של חברת Sony מתחיל ב-005. אחרי הזנת הקוד   
נורית החיווי נותרת דולקת, ממתינה להמשך ההזנה.

קודסוג מתאים
SONY005,041,049,094,106,148,237,238,239

4. בדקו ששאר הלחצנים מתפקדים באופן תקין )מלבד לחצן ההגדרות 
ולחצני הספרות(.

5. לחצו על לחצן ה"הגדרות" כדי לסיים אם התפקוד תקין, או חזרו על 
שלבים 3 ו-4 אם התפקוד אינו תקין, עד למציאת קוד נכון.

ב' חיפוש דגמים מתאימים בצורה ידנית
הפעילו את הטלוויזיה באופן ידני, וכוונו את   .1
השלט הרחוק את הטלוויזיה, כמוצג באיור:

 "SET" 2. לחצו לחיצה רצופה על לחצן
)הגדרות( עד שנורית החיווי נדלקת.

לחצו על לחצן  +VOL )עוצמת קול+( כדי   .3
לראות אם סמל עוצמת הקול מופיע על מסך 

הטלוויזיה.

כאשר סמל עוצמת הקול מופיע: לחצו מיד   .4
על "SET" ואז נורית החיווי תכבה. ההגדרה 

הסתיימה.
5. ודאו שהלחצנים בשלט הרחוק מתפקדים 

כראוי;

אם לחצנים מסוימים אינם פועלים, חזרו על   *
השלבים החל משלב 2.

ג' חיפוש מהיר בלחצן אחד
הפעילו את הטלוויזיה, אפשרו לטלוויזיה להגיע למצב פעולה רגיל   .1

וכוונו את השלט הרחוק לטלוויזיה.
לחצו לחיצה רצופה על לחצן ה"הגדרות" )Set( בשלט הרחוק, ולאחר   .2

כ-6 שניות נורית החיווי תתחיל להבהב, אז עליכם לשחרר את 
הלחצן.

לחצו על לחצן כלשהו בשלט הרחוק כאשר סמל עוצמת הקול מוצג   .3
על מסך הטלוויזיה.

בדקו שהלחצנים האחרים בשלט הרחוק פועלים באופן תקין. אם כן,   .4
סיימו את ההגדרה ואם לא, חזרו על שלבים 2 עד 4.

מאפיינים טכניים
מרחק עבודה של השלט הרחוק: כ-8 מטרים )בהתאם לסוג המכשיר( 

סוג אספקת המתח: DC 3V, דגם סוללה: סוללת AA 1.5, 2 יחידות

שירות לקוחות
אם מתרחשת בעיה כלשהי או שהמכשיר מפסיק לפעול באופן זמני 
כאשר אתם משתמשים בשלט רחוק זה, פנו בבקשה מיד לחברתנו 

ואני נעשה כל מאמץ לספק לכם שירות מצוין. עם זאת, אחריות 
החברה אינה תקפה במקרה של פירוק או תיקון שאינם מורשים.

אזהרה!
בעת החלפת הסוללות ההגדרות 
הנוכחיות יכולות להישמר עד 45 

דקות, אם לא נלחץ אף לחצן בשלט 
הרחוק. אחרת ההגדרות יימחקו 

ותצטרכו להגדיר מחדש את המכשיר.

חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לפרשנות של המדריך   *
למשתמש הזה. העיצוב והמאפיינים הטכניים עשויים להשתנות 

ללא הודעה מוקדמת.

היבואן: קוביקום דיגיטל בע"מ
ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם

ומערכות אינטרקום – TV * AUDIO -  במעגל סגור
טל': 03-9348811   פקס: 03-9348858

מחסן ומשרדים: רח' מבצע קדש 7 פ"ת, מיקוד: 49345
מען למכתבים: רח' שירת אסתר 2 פ"ת,, מיקוד: 49721

יעוץ טכני: קובי 050-8868500

LEADER



1,000 קודים לכ-500 מותגים, לתכנות על פי ההוראות המצורפות


