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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 Инсталация на софтуера и свързване на IR програматора към компютър.
1. Изтеглете софтуера за дистанционни управления от електронния ни магазин.
2. Инсталирайте програмата, като следвате стъпките за инсталация. Инсталацията е лесна и бърза.
3. Стартирайте програмата.
4. Свържете IR програматора към свободен USB порт на компютъра.
Ако всичко е изпълнено както трябва, на екрана трябва да се появи следното:

2 Прочитане IR дистанционно управление
1. Когато отворите програмата, се появява следният
прозорец: „ Натиснете и задръжте едновременно бутоните “<” и “>” на дистанционното.
2. Насочете дистанционното управление към IR
програматора, на разстояние от 1 до 5см.

2. Натиснете едновременно двата “<” “>” бутона на дистанционното и скалата на „Прехвърляне“, трябва да
започне да се пълни.

Внимание:
Ако скалата не се пълни или стартира, но впоследствие започне да спада, моля, уверете се, че
дистанционното е правилно позиционирано, така че програматорът да може да приема информация от него.
Опитайте се да нагласите позицията така, че скалата да се пълни равномерно.
Не отмествайте дистанционното, докато информационният прозорец не се затвори.
Ако след прочитане на дистанционното се появи следният
прозорец: „Не може да се идентифицира....“, моля,
проверете дали дистанционното е серия PACOSTAR. Ако е
серия PACOSTAR и все пак се появи този прозорец, моля,
свържете се с нас, като обърнете внимание на версията на
софтуера и моделът на дистанционното Ви.
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3 Зареждане на код или кодове в дистанционното управление.
При прочитане на дистанционното, снимката вляво на екрана, трябва да изобрази вашия
модел дистанционно.
Вие също може да определите модела, като отидете на „Конфигурация“, „Избор на модел
програмируемо дистанционно управление“.
Ще се появи прозорец с различните модели. От този прозорец изберете вашия модел
дистанционно.

След като сте определили модела на дистанционното, е време да „вкарате“ информация в него.
Ще забележите, че в програмата се показват четири колони: TV, VCR/ DVD, SAT, AUX

Съответно кодът за телевизор е в първата колона, за видео или двд, във втората, сателит в третата и аудио
система в четвъртата. Естествено клиентът може да зареди код за каквото устройство желае, в която колона
предпочита. За начало натиснете устройството, за което желаете да програмирате дистанционното.
1. Търсене на код.
Ще видите, че над дистанционното изобразено на екрана, има няколко клетки.
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1. Идентифицирай( прочети) програмируемото дистанционно- Натиснете бутона, за да излезе
прозорецът за прочитане на дистанционно, като натиснете двете стрелки до бутон „ОК“
едновременно.
2. Програмирай дистанционното- след като сте намерили код за вашия модел устройство, натиснете
този бутон, за да може да програмирате дистанционното, като натиснете двете стрелки до бутон „ОК“
едновременно.
3. Избери код от бази данни( Опростено търсене)- натиснете този бутон, за да се появи базата данни с
модели устройства.
4. Търсене на код( разширено търсене)- натиснете този бутон, за да се появи базата данни с модели
устройства.
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5. Премести избрания код нагоре- тази функция е активна, когато вече сте избрали код за даден
модел и желаете да преместите функцията, която изпълнява даден бутон на друга позиция.
6. Премести избрания код надолу- тази функция е активна, когато вече сте избрали код за даден
модел и желаете да преместите функцията, която изпълнява даден бутон на друга позиция.
Пример:

Разяснение: Когато натиснете
или
информацията от позиция 18, премествате на позиция 20,
ако смятате, че този бутон на дистанционното ще ви бъде по-удобен за изпълняване на дадената
функция. Удобство е, че дистанционното изобразено вляво на екрана Ви показва винаги къде се
намира дадения бутон.

Бележка: Може да сменяте клиентското име на бутона, в случай, че промените функцията и тя не
отговаря на наименованието или искате да го напишете по-разбираемо. Това става в бланката
„Клиентско име на бутона“. Имате възможност след това да разпечатате на хартиен носител
всички бутони и техните функции.

7. Изтрий избрания бутон- Ако смятате, че дадена функция на дистанционното няма да Ви бъде
нужна или дистанционното ще се ползва от някой, който не трябва да задава тази функция( ако
телевизорът се намира в хотел и не желаете да се променят дадени настройки)
8. Пренареди бутоните според аналогични имена- Ако сте правили разсмествания и искате да
върнете всички функции както са били зададени фабрично, натиснете този бутон.
9. Режим на обучение от близко разстояние- Задавайки този режим обучение, вие имате
възможност да прочетете всеки един бутон от ОРИГИНАЛНОТО Ви дистанционно, като го
насочите към програматора на разстояние 1-5см. Ако е прочетен успешно бутон, програмата
автоматично минава на следващия. След като сте прочели всички бутони, да заредите тази
информация в програмируемото дистанционно.
След като сте прочели успешно всички
бутони на оригиналното дистанционно,
отидете на: „ Файл“. Там имате
възможност да добавите в „Моята база
данни“, да запаметите в „ IR файл“.
Там имате възможност да добавите в „Моята база данни“, да запаметите в „ IR файл“. Така ще
запазите информацията в случай, че нещо се случи с това дистанционно, без да има нужда да
прочитате отново оригиналното.
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10.Режим на обучение от далечно разстояние.
11. Принтиране на настройките.

Търсене на код
Изберете бутона
или
. Ще се появи „ База
данни с дистанционни управления“.
В нея имате „ Моята база данни“( кодовете, които сте
добавили в нея при прочитане на оригинално
дистанционно или при сваляне на код от интернет
споделената база данни), „ Фабрична база данни“ „
Опростено Търсене“.
Най-добре търсенето да започне от фабрична база
данни, тъй като там са вкарани най-голям брой модели
на различни устройства.
Във „Фабрична база данни“ има филтър по марка и
модел. Може да въведете само едно от двете, само част
от марката и модела или и двете. Когато натиснете
Търси, програмата ще ви покаже има ли намерен код.
Интернет споделена база данни
Ако не сте намерили вашето устройство във Фабричната база данни,
кликнете на „Опростено търсене“. След като сте го натиснали ще се покаже
и „Интернет споделена база данни“. Ако нямате регистрация, отидете на „
Регистрирай нов“. След като си направите регистрация, ще може да сваляте
от интернет споделената база данни.
Въведете отново моделът, марката или и двете, този път в интернет
споделената база данни.
След като намерите кода за вашето устройство, маркирайте го и натиснете
най-долу вдясно- „ Добави към моя база данни“. Ако всичко е минало
успешно, на екранът ще се появи прозорец „ ИЧ данни от дистанционното
са успешно добавени към моята база данни.“
След като се затвори отидете в моята база данни, намерете модела и
кликнете два пъти върху него. Кодът на устройството ще се появи в графата
устройство, която сте задали.

Програмиране
След като кодовете са зададени, натиснете бутона
. Ще излезе
информационен прозорец „ Натиснете и задръжте едновременно
бутоните “<” и “>” на дистанционното. Поставете дистанционното срещу
програматора на разстояние 1-3 см. и натиснете едновременно
бутоните. Скалата на прехвърляне ще започне да се пълни. При успешно
програмирано дистанционно, прозорецът ще се затвори сам.
Ако искате да сте сигурни, че е успешно, прочетете дистанционното.
Това е.
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