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1. Батерии 

Продуктът работи с 2 алкални батерии с волтаж 1.5V(LR03AAA, 

не са включени в опаковката).

Уверете се, че по време на поставянето им правилно сте 

разположили батериите спрямо полюсите.

2. Включване
За моделите телевизори Samsung, Philips, Sony, Panasonic и LG:

 Необходимо е единствено да поставите батериите и 

дистанционното ще бъде готово за ползване. Не се изискват 

допълнителни настройки.

Сравнение между оригинално и TnB дистанционно:

3. Копиране на функции

Ако не притежавате някой от изброените модели телевизори, можете да свържете оригиналното 

дистанционно с вашето ново TnB дистанционно.

Включете дистанционното.

Натиснете и задръжте бутоните           за около 5 секунди, докато светлинният индикатор не се включи.

Отпуснете бутоните и свържете дистанционното. 

Насочете оригиналното дистанционно към вашето ново TnB дистанционно, като разстоянието между тях трябва 

да бъде между 2 и 3 cm.

За да копирате функция на даден бутон от оргиналното дистанционно, изберете бутон от TnB дистанционното, 
който искате да асоцирате с функцията и го натиснете. 

Трябва да светне светлинен индикатор, след това натинсете съответния бутон с копираната функция на 

оригиналното дистанционно. 

Когато светлинният индикатор светне и започне да мига бавно, това означава, че бутонът е успешно копиран 

върху TnB дистанционното. Повторете тези стъпки за всеки бутон, който желаете да копирате от едното на 

другото дистанционно. 
Можете да копирате до 10 бутона. Не забравяйте да проведите дали след копиране бутоните работят. 

Ако някой от тях след копиране не работи, моля, повторете по-горе изброените стъпки.

След като сте копирали всички желани бутони, натиснете и задръжте бутоните            на вашето TnB 

дистанционно.

Всички включени имена на марки и продукти 
придналежат на съответните собственици.

Забележка: Ако не натиснете някой от  бутоните за повече от 20 секунди, режимът на копиране на функции ще 

се изключи. За да рестартите TnB дистанционното натиснете и задръжте бутоните            за около 3 секунди, 

докато не се включи светлинният индикатор. 

Внимание! След рестартиране на дистанционното всички копирани функции ще бъдат изтрити!

Поради несъвместимост с някои модели телевизори е възможно не всички бутони на дистанционното да 

работят!


