
 

 

SINOX SXR2030 3-in-1 käyttöohjeet 

  



1.1 Paristojen asentaminen: Avaa paristokotelo ja asenna 2 x 1,5 AAA (LR3) paristoja kaukosäätimeen. 

Varmista, että paristot menevät oikein päin. 

 

NÄPPÄIMET 

 

 

  

AV sisääntulon valinta 

SKY toiminto maksutv:ssä (Pay TV) 

Päälle/pois (on/off) 

 

Kanavat (0 – 9) 

Yksiköt/kymmenet valinta 

Näytä kanavaluettelo 

Suosikkikanavalista päälle/pois 

Äänenvoimakkuus 

Mykistys päälle/pois 

Kanava +1/-1 

Valikko 

Takaisin 

 

Poistu valikosta 

Automaattisen sammuttamisen ajastin 

Eturivi toiminto (Front row) maksutv:ssä 

Näytä/piilota kanavalista 

Maksutv vuorovaikutus (interactives) 

Tekstitv 

Suuntanuolet 

Kanavan näyttö 

 

Ok/valinta 

Palaa TV / Digitaalinen TV/poistu tekstitv:stä 

Oma toiminto (My) maksutv:ssä  

Kanavatiedot 

Tekstin pikavalinta (fastext) 

Tauko (pause)/tallenna/taaksepäin/päälle (play)/eteenpäin/lopeta 

EPG-toiminto 

OPT-toiminto 

HOLD-toiminto 

 

SIZE-toiminto 

SOUND-toiminto 

PICTURE-toiminto 

Muistilokerot 

 

Toissijaiset toiminnot näppäimissä päälle/pois 



Ohjelmointi suoraan 

Etsi laitteesi (jota haluat hallita kaukosäätimellä) kirjasesta. Jos et löydä tuotemerkkiä, käynnistä 

automaattinen haku. 

1. Paina   tai  eli näppäintä, jonka haluat ohjelmoida 

 valitsemasi näppäin vilkahtaa. 

 

2. Paina yhtä aikaa näppäimiä         ja           ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti. 

 

3. Syötä ensimmäinen koodi oikean tuotemerkin alta. Jos koodi on syötetty oikein, LED vilkahtaa 

kolmesti. Jos LED valo tekee pitkän vilkahduksen ja jää päälle, syötä koodi uudestaan tai käytä 

seuraavaa koodia. 

 

4. Varmista, että hallittava laite toimii normaalisti. Jos kaikki toiminnot eivät toimi, käytä seuraavaa 

koodia tai käytä automaattista hakua. 

 

Automaattinen haku 

1. Kytke hallittava laite päälle, TV tai dekooderi ja osoita sitä kaukosäätimellä. 

 

 

2. Paina   tai  eli näppäintä, jonka haluat ohjelmoida 

         valitsemasi näppäin vilkahtaa. 

 

3. Paina yhtä aikaa näppäimiä         ja           ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti. 

 

4. Paina                     näppäintä. Kaukosäädin yrittää sulkea TV:n 4 sekunnin ajan käyttäen eri koodeja 

(LED-valo kaukosäätimessä pysyy päällä ja vilkahtaa 4 sekunnin välein). Heti kun laite menee pois 

päältä, paina mitä tahansa näppäintä kaukosäätimessä. LED-valo vilkahtaa pikaisesti ja jää 

palamaan. 

 

5. Paina                     varmistaaksesi, että laite menee takaisin päälle (joissain tapauksissa saattaa olla, 

että pitää painaa numeroa 1, että laite menee päälle). Jos laite ei mene päälle, paina                      ja 

yritä laittaa laite taas päälle. 

 

6. Kokeile muita näppäimiä, mutta ei näitä:  

 

Jos löytämäsi koodi toimii oikein, paina                     muuten paina                     jatkaaksesi hakua. 

 

 

Huomio: Automaattinen haku kestää vaihtelevan ajan. Joissain tapauksissa se voi kestää jopa 60 

minuuttia. 



Manuaalinen haku 

1. Kytke hallittava laite päälle, TV tai dekooderi ja osoita sitä kaukosäätimellä. 

 

 

2. Paina   tai  eli näppäintä, jonka haluat ohjelmoida 

         valitsemasi näppäin vilkahtaa. 

 

3. Paina yhtä aikaa näppäimiä         ja           ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti. 

 

4. Paina                       joka painalluksella kaukosäädin yrittää sulkea televisiota eri koodilla. 

Heti kun laite menee pois päältä, varmista että näppäimet, paitsi  

toimivat.  

Jos löytämäsi koodi toimii oikein, paina                     muuten paina                     jatkaaksesi hakua. 

 

Huomio:                       näppäimellä pääset takaisin edelliseen koodiin. 

 

 

Aktiivisen koodin näyttö 

 

 

1. Paina   tai   eli näppäintä, jonka haluat ohjelmoida 

         valitsemasi näppäin vilkahtaa. 

 

2. Paina yhtä aikaa näppäimiä         ja           ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti. 

 

3. Paina                      näppäintä. LED valo alkaa vilkkua ja kertoo käytössä olevan koodin kuten 

esimerkissä: Jos koodi on 1203, LED vilkuttelee seuraavasti: 

 

1 pikainen vilkahdus = 1 

2 pikaista vilkahdusta = 2 

1 pitkä vilkahdus = 0 

3 lyhyttä vilkahdusta = 3 

 

  



Äänenvoimakkuuden luuppi 

Tämä toiminto antaa sinun hallita toisen laitteen äänenvoimakkuutta, kun mutta näppäimet ohjaavat eri 

laitetta. Jos esimerkiksi haluat ohjata TV:n äänenvoimakkuutta, samalla kun muut näppäimet ohjaavat 

dekooderia tai DVD-soitinta. 

 

 

1. Paina   tai                        valittu näppäin vilkahtaa. 

 

 

2. Paina yhtä aikaa näppäimiä         ja           ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti. 

 

 

3. Syötä koodi                                                  led-valo vilkahtaa 3 vilkahdusta varmistukseksi. 

 

Tee seuraavat asiat, jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä. 

 

 

1. Paina yhtä aikaa näppäimiä         ja           ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti. 

 

 

2. Syötä koodi                                                  led-valo vilkahtaa 3 vilkahdusta varmistukseksi. 

 

MAKROT 

Yhtäaikainen päälle/pois usealle laitteelle samaan aikaan 

Tämä toiminto antaa sinun laittaa päälle/pois kaikki ohjelmoidut laitteet samaan aikaan painamalla  

 

 

1. Paina yhtä aikaa näppäimiä         ja           ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti. 

 

 

2. Syötä koodi                                                  led-valo vilkahtaa 3 vilkahdusta varmistukseksi. 

  



 

Päälle/pois TV, kun käytät                     ja yhtäaikainen päälle/pois TV ja dekooderi kun käytät  

 

1. Paina                      näppäintä. Näppäin vilkahtaa merkiksi. 

 

 

2. Paina yhtä aikaa näppäimiä         ja           ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti. 

 

 

3. Syötä koodi                                                  led-valo vilkahtaa 3 vilkahdusta varmistukseksi. 

 

 

 

Päälle/pois TV, kun käytät                     ja yhtäaikainen päälle/pois TV ja DVD-soitin kun käytät  

 

1. Paina                      näppäintä. Näppäin vilkahtaa merkiksi. 

 

 

2. Paina yhtä aikaa näppäimiä         ja           ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti. 

 

 

4. Syötä koodi                                                  led-valo vilkahtaa 3 vilkahdusta varmistukseksi. 

 

Jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä: 

 

 

1. Paina yhtä aikaa näppäimiä         ja           ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti. 

 

2. Syötä koodi                                                  led-valo vilkahtaa 3 vilkahdusta varmistukseksi. 

  



Oppiminen alkuperäisestä kaukosäätimestä 

Tämän toiminnon avulla voit hankkia koodeja alkuperäisestä kaukosäätimestä. 

 

1. Paina                       näppäin vilkahtaa merkiksi. 

 

2. Paina yhtä aikaa näppäimiä               ja            ja päästä ne pohjasta. LED palaa jatkuvasti. 

 

3. Paina                       led alkaa vilkkua. 

 

4. Aseta kaukosäätimet vastakkain ja paina näppäintä pohjassa siitä kaukosäätimestä, josta kopioidaan. 

Sinox Universal 3 kaukosäätimestä sammuu valo. 

5. Vapauta nappi alkuperäisestä kaukosäätimestä. Sinoxin kaukosäätimeen syttyy valo jatkuvana (jos valo ei 

pala jatkuvana, toista prosessi askeleesta 2). 

6. Paina Sinoxin kaukosäätimestä sitä nappia, johon haluat kopioidun toiminteen liittää. Led valo alkaa 

vilkkua sen merkiksi, että voit kopioida seuraavan näppäimen. 

7. Toista prosessi askeleesta 4 eteenpäin, saadaksesi kopioitua kaikki näppäimet. 

 

Jos haluat poistua oppimistilasta, odota 20 sekuntia, kunnes LED-valo lopettaa vilkkumisen. 

 

Huomio! Voit kopioida enintään 43 näppäintä. Näppäimet                         in kanssa käytettynä eivät voi ottaa 

vastaan kopiointia. 

 

Koodit- lista on Tuotemerkki ja Tuotteen tyyppi -järjestyksessä. Koodit on listattu yleisimmästä alkaen. 

Koodit alkavat seuraavalta sivulta. 

 

   

Kierrätä asianmukaisesti. 

 

 

 

 

  Tuotteella on kahden vuoden takuu. 

 


