Comando universal N0000131 V10

C) Definir Códigos usando um telemóvel

Tabela de busca de referência – códigos

(O serviço é gratuito, o único custo que é aquele de enviar o SMS, o que depende das suas tarifas de operador de
serviço)

Botão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

A partir de hoje, a MELICONI dá aos clientes que não têm acesso à Internet a oportunidade de
receber os códigos para programar o seu comando diretamente com o seu telemóvel.
Envie um SMS da seguinte forma:

TV
Samsung
LG
Sony
Panasonic

Texto fixo que deve ser sempre incluído

1B, TV

Indicar a marca do dispositivo a ser controlado

Brand

Sharp
Philips
Telefunken
Mivar/United
Toshiba
Todas as outras marcas

Guarde este manual para uma referência futura.
Comando de TV Digital é o controlo remoto ideal para comandar uma televisão digital ou analógica
fácil e confortável. Graças à sua extensa base de dados, pode controlar inúmeras televisões
produzidas por uma variedade de marcas no mercado. O controlo remoto tem uma memória
permanente, para que ele não perca as suas configurações, caso fique sem recarga nas pilhas.
CUIDADO: O comando não deve ser exposto a fontes de calor excessivo.
Uso dos botões e funções
As funções dos botões descritos em baixo estão disponíveis somente se eles estiverem no seu
comando original.

Indicam o modelo do dispositivo a ser
controlado, normalmente exibidas numa
etiqueta na parte de trás do dispositivo (se
não sabe o modelo, não escreva nada depois
da marca)

Model

EXEMPLO:
1B, TV, PHILIPS, 32PFL3614

Indicador de luz
Teclado numérico

Selecciona TV digital e rádio

Selecciona um terminal de
entrada externa

Controlo do volume +/-

Selecciona para o canal seguinte
(P+) ou para o canal anterior (P-)

MUTE anular o som de OFF e ON
Para se movimentar dentro do
MENU

Botões específicos para o controlo
de MENUS digitais
Selecção de submenus usando
cores

Botões para ir ao TELETEXTO
Para escolher entre analógico /
digital
Exibe a lista de programas

Selecciona o formato da exibição da
tela
Botão ON/OFF – Liga e desliga

Antes de usar o comando, insira as pilhas e programe-o.
Inserir as pilhas
O comando requer 2 pilhas novas AAA / LR03 1.5V alcalinas. Inseri-los
como ilustrado.
Baterias de testes: Mantenha o botão ON / OFF pressionada e
verifique se o indicador fica aceso continuamente até que o botão é
liberado. Se o flash da luz indicadora permanece desligada, as
baterias não estão suficientemente carregadas. Substituí-las.
ATENÇÃO: Não use pilhas recarregáveis.
Não deixe as baterias planas inseridas, como o líquido pode derramar
e danificar o controlo remoto.

Configuração do código
O comando da TV Digital é um controlo remoto universal com uma memória que contém dados
sobre inúmeros dispositivos produzidos por diferentes marcas no mercado.
Cada dispositivo original tem um código específico que deve ser usado para configurar o comando.
Então, para usar a TV controlo digital, é fundamental para inserir o código específico da TV que
deseja comandar.
Use um dos seguintes métodos para identificar o código correcto é configurá-lo em no seu
comando:
A) – SMARTPHONE
B) - COMPUTADOR PESSOAL
C) - TELEMÓVEL
D) - PESQUISA MANUAL
A) A definição de códigos que usa um smartphone
Se tem um smartphone (Android / Apple), pode usar o oposto QR-código para
acessar a ferramenta on-line de pesquisa de código diretamente. Depois de ter
encontrado o código, define-a no comando como descrito ENTRANDO o código
diretamente secção.

B) A definição de códigos usando um computador pessoal
Se tiver uma ligação à Internet disponível, siga o guia on-line no site da www.meliconi.com/guide
para identificar os códigos específicos para os dispositivos que deseja controlar. Em seguida, defina
os códigos manualmente, conforme descrito ENTRANDO o código diretamente secção.

IMPORTANTE - separar a informação com uma vírgula, e ser tão precisa quanto possível, de modo
que o sistema de TI possa pesquisar os dados e responder corretamente.
Enviar o SMS para o número 0039 345 7518893 e esperar por uma resposta SMS.
Depois de ter recebido o SMS com a lista de códigos, definir o código primeiro no controle remoto
como descrito ENTRANDO o código diretamente secção.
Aponte o comando MELICONI no dispositivo, que já deve estar ON e pressione o botão ON / OFF no
comando. Se o dispositivo não desligar, tente definir o código seguinte da lista de SMS. Repita a
operação até que o dispositivo reaja. Quando o dispositivo reagir verifique se os outros botões estão
funcionando corretamente.
Se reagir, o comando está pronto para usar. Se não reagir, provavelmente está usando um código
incorreto destinado a um dispositivo muito semelhante. Neste ponto, ignorar a lista de SMS e
consulte a secção de código de pesquisa MANUAL para encontrar um código mais adequado.
NOTA: Se não receber um SMS no seu telemóvel ou se a mensagem diz ERROR / NO CÓDIGO, isso
significa que o sistema não foi capaz de processar os dados que enviou. Não tente enviar outro SMS,
em vez definir o código usando o procedimento CÓDIGO DE BUSCA MANUAL.
D) A definição de códigos usando uma pesquisa manual
1. Olhe para a marca da TV que deseja controlar na tabela no início
do folheto e anote o número na coluna BUTTON (por exemplo
PHILIPS TV = 6). Se a marca não está presente, use "0".
2. Fique na frente do dispositivo que deseja controlar.
3. Certifique-se de que o dispositivo está ligado (não em stand-by).
Se necessário, ligue-o com o comando original (se ele funcionar), ou
com os botões do dispositivo em si (em televisões eles podem estar
no lado ou na parte superior).
4. Pressione e segure o botão ON / OFF e os botões MUTE no
Meliconi remoto simultaneamente durante 6 segundos.
5. Solte os botões e a luz indicadora fizer um flash. Em seguida,
pressione a tecla de número mostrado na tabela por um momento.
6. Mantenha o comando apontado para o dispositivo a ser
controlado.
7. Pressione e segure botão OFF /ON no comando MELICONI
unidade de controlo.
IMPORTANTE: O processo de pesquisa pode demorar vários minutos
8. Quando o aparelho se desligar, solte imediatamente a chave e
Pressione OK e três flashes longos indicam que a operação tenha sido
concluída com êxito.

VERIFICA
Verifique se os outros botões correspondem às funções do comando original; Se não, é provável que
o código encontrado é incorrecto, mas é usado para um dispositivo muito semelhante. Nesse caso,
repita o procedimento a partir do ponto 3.
Se a pesquisa manual para o código for bem sucedida, obter o código em uso, seguindo o código de
exibição no procedimento usar e fazer uma nota do mesmo no interior da tampa da bateria.
NOTA: Durante a pesquisa o indicador pára de piscar e o controlo remoto sai do modo de
programação, nos seguintes casos:
• Se por 12 segundos o botão indicado não for pressionado ou se um outro botão é pressionado;
• Se a lista de códigos para encontrar é encerrado. Se isso acontecer, vá para o site
www.meliconi.com/guide.
Entrando com o código diretamente
1. Pressione e segure o botão ON / OFF e os botões MUTE no
comando Meliconi simultaneamente durante 6 segundos.
2. Solte os botões. A luz indicadora pisca. Imediatamente insira
o código específico encontrado anteriormente. (Por exemplo,
1701).
3. Três longos flashes indicam uma configuração correta.
Se eles não aparecerem, repita o procedimento.
Se o resultado for negativo ainda, isso significa que o código indicado não está incluído no controlo
remoto.
Código exibição de uso
Se configurar o comando usando o procedimento de pesquisa manual, precisa de obter e fazer uma
nota do código em uso como segue:

1. Pressione e segure o botão ON / OFF e os botões
MUTE simultaneamente por 6 segundos.
2. Solte os botões. A luz indicadora pisca. Pressione o
botão TV / rádio por um instante.
3. Depois de uma pausa de alguns segundos, a luz
indicadora produz quatro conjuntos de flashes, espaçado
para fora, correspondente ao código para ser obtida.
Contar o número de flashes. Cada conjunto de flashes
corresponde a uma figura no código. Dez flashes
correspondem à figura 0.
4. Tome nota do código obtido na etiqueta na parte
interna da tampa da bateria. Poderá precisar dele no
futuro.
Resolução de falhas
Problema
O dispositivo não responde e a luz indicadora
não acende quando um botão é pressionado.
Quando pressiona um botão e a luz indicadora
pisca e o dispositivo não responde aos
comandos.
O comando não aceita o código de
configuração.
O dispositivo não responde, mas a luz do
indicador está ligado.

O comando não executa todos os comandos
correctamente.

Solução
Verifique se as pilhas estão carregadas e
inseridas corretamente e se necessário
substituí-las por 2 novas pilhas do tipo alcalina
1,5 V AAA / LR03.

Certifique-se de que as pilhas são novas e que o
comando está apontando para o aparelho sem
quaisquer obstáculos entre eles.
Se necessário, digite o código do comando
novamente, repetindo o procedimento de
programação.
Pode estar a usar um código incorreto.
Entrou nas configurações do comando
novamente, repetindo o procedimento de
programação.

INFO-LINE
Se tem dúvidas sobre o novo comando de TV digital:
• Ler atentamente este manual de instruções que permitirá resolver a maioria dos problemas.
• Consultar o nosso site www.meliconi.com onde irá achar as respostas que precisa da maneira mais
rápida e fácil.
Garantia de 2 anos
Mantenha sempre o recibo de compra como prova da validade da garantia do produto. A garantia é
anulada se o produto é alterado ou utilizado indevidamente.
O símbolo que mostra um latão com uma cruz através dele que aparece no dispositivo
indica que no final de sua vida útil, o produto deve ser recolhido separadamente dos
outros resíduos. Portanto, no final da vida útil do dispositivo, deve levá-lo para os
centros apropriados para a recolha diferenciada de resíduos eléctricos e electrónicos,
ou devolvê-lo ao revendedor no momento da compra de um novo aparelho de tipo
equivalente. A recolha diferenciada correta para permitir posterior reciclagem do dispositivo
encerrado, com o tratamento ambientalmente compatível e disposição, ajuda a prevenir quaisquer
efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e promover a reciclagem dos materiais dos quais o
dispositivo é feito.

