
Указания за работа с универсално дистанционно управление 
PILOT SUPERTEL 

 
Стъпка 1: Погледнете в приложението кода за вашето устройство. 
Стъпка 2: Натиснете един от бутоните на устройството на който искате да 
програмирате (TV1, TV2, VCR, AUX, SAT). 
Стъпка 3: Натиснете бутона CODE. 
Стъпка 4: Въведете 3-цифрения код указан за вашата апаратура с помощта на 
цифровите бутони.При въвеждане на приемлив код, LED индикаторът ще 
премига ускорено 4 пъти. Ако кодът не е приемлив, светодиодът ще се изключи. 
Ако не можете да намерите работещ код на устройствотови, опитайте с: 
 
 Автоматично търсене: 
Стъпка 1: Включете вашето устройство. В случай на VCR или HI-FI включете 
устройството и поставете касета или диск. 
Стъпка 2: Натиснете един от бутоните за петте програмируеми устройства (TV1, 
TV2, VCR, AUX, SAT) 
Стъпка 3: Натиснете бутона CODE. 
Стъпка 4: Насочете дистанционното към вашето устройство. 
Стъпка 5: Натиснете бутона OFF, и го дръжте натиснат, докато устройството се 
изключи. 
Стъпка 6: Когато устройството се изключи отпуснете бутона OFF. Кодът ще бъде 
запомнен, LED индикаторът ще премига 4 пъти. 
 
 Друг начин за Автоматично търсене  
Стъпка 1: Включете вашето устройство. В случай на VCR или HI-FI включете 
устройството и поставете касета или диск. 
Стъпка 2: Натиснете един от бутоните за петте програмируеми устройства (TV1, 
TV2, VCR, AUX, SAT) 
Стъпка 3: Натиснете бутон "CODE" и го задръжте, докато LED индикаторът 
премига, след това отпуснете. 
Стъпка 4: Насочете дистанционното към вашето устройство. Натиснете и 
освободете "CODE" ключ отново, за да започне автоматичното сканиране. 
Стъпка 5: Когато устройството се изключи незабавно натиснете произволен 
бутон. Включете устройството и се уверете, че всички функции работят 
правилно. Ако не работят правилно, натиснете и отпуснете бутона "CODE" за да 
продължите с автоматично търсене. 
Стъпка 6: Ако кода е правилен не натискайте бутон за 10 секунди, кодът е 
избран и се запаметява автоматично. 
 
Прочитане на кода 
Възможно е да се прочете номера на кода, който е бил програмиран на един от 
бутоните за 5-те устройства по следния начин: 
Стъпка 1: Натиснете бутона на устройството с неизвестен код. 
Стъпка 2: Натиснете бутон (CODE /? или SHIFT + CODE клавиша за по-нови 
модели). 
Етап 3:  Щом е натиснат  бутона "?" индикатор ще започне да мига. Преброявате 
мигането на всяка цифра от 3-цифрен код.  Нулата се отбелязва с дълга 
единична светлина. Между всяка цифра има пауза от 2 секунди. 
Например: Код 102 1 кратко мигане - pause- 1 дълго мигане - пауза - два 
кратки премигвания. 
 


