
U1 pilot uniwersalny. 
 
WPROWADZENIE  
Dziękujemy z wybór naszego produktu. U1 jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym pilotem 
uniwersalnym. Po prostym zaprogramowaniu pilot może sterować odbiornikiem telewizyjnym 
większości znanych marek. 
  

UWAGA:  w celu łatwego i szybkiego zaprogramowania pilota proszę postępować dokładnie 
według niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem programowania i użytkowania pilota 
zalecamy zapoznać się z całą instrukcją obsługi, gdyż istotne informacje znajdują się 
w dalszej jej części. 

 
 
ŁATWE PROGRAMOWANIE 
 
3 METODY USTAWIENIA PILOTA 
 
1. TRYB WYSZUKIWANIA MANUALNEGO 
 

1. Włącz telewizor. 
2. W tabeli kodów sterowania znajdującej się w instrukcji obsługi znajdź 3-cyfrowe kody 

odpowiadające marce Twojego telewizora.  
3. Naciśnij klawisz SET na pilocie i przytrzymaj go aż do zaświecenia się diody LED na 

pilocie. 
4. Klawiszami numerycznymi wprowadź 3-cyfrowy kod odpowiadający marce Twojego 

telewizora. 
5. Dioda LED na pilocie zgaśnie po prawidłowym wprowadzeniu kodu. (jeśli dioda LED nie 

zgaśnie, należy wprowadzić kolejny kod dla danej marki sprzętu). 
6. Sprawdź czy klawisze pilota prawidłowo sterują funkcjami telewizora. 

  
2. TRYB WYSZUKIWANIA MARKI SPRZĘTU. 
 

1. Włącz telewizor. 
2. W tabeli NUMERÓW MAREK znajdującej się w instrukcji obsługi znajdź 1-cyfrowy kod 

odpowiadający marce Twojego telewizora. 
3. Naciśnij klawisz SET oraz klawisz numeru marki Twojego telewizora i przytrzymaj oba 

klawisze aż do zaświecenia się diody LED na pilocie. 
4. Naciskaj kolejno klawisz VOLUME + (zwiększenia poziomu głośności) aż do momentu 

kiedy na ekranie telewizora pojawi się symbol zwiększania głośności. 
5. Natychmiast naciśnij klawisz SET, dioda LED zgaśnie. 
6. Sprawdź czy inne klawisze pilota prawidłowo sterują funkcjami telewizora. 

 
3. SZYBKIE WYSZUKIWANIE MARKI JEDNYM KLAWISZEM 
 

1. Włącz telewizor. 
2. Naciśnij klawisz SET i przytrzymaj aż do pojawienia się na ekranie telewizora symbolu 

zwiększenia siły głosu (VOLUME+). Po pojawieniu się symbolu zwiększenia głośności 
zwolnij klawisz. 

3. Dioda świecąca LED będzie migać aż do pojawienia się na ekranie symbolu zwiększenia 
siły głosu, następnie zgaśnie po zwolnieniu klawisza SET. 

4. Sprawdź czy inne klawisze pilota prawidłowo sterują funkcjami telewizora. 
 
 
 



ZALECENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.  
W przypadku wystąpienia problemów z zaprogramowaniem lub używaniem pilota: 
 
- podczas programowania, proszę postępować dokładnie według powyższej instrukcji. Jeśli po 
wpisaniu pierwszego kodu sterowania dla danego urządzenia pilot nie działa, należy wypróbować 
wszystkie kody sterowania dla danego rodzaju urządzenia znajdujące się w tabeli, w takiej 
kolejności, w jakiej są tam podane.  
- upewnić się, czy pilot jest skierowany dokładnie w stronę sterowanego urządzenia i czy 
pomiędzy pilotem a urządzeniem nie znajduje się przeszkoda. 
- upewnić się, czy urządzenie posiada możliwość zdalnego sterowania w podczerwieni. Jeśli nie, 
pilot nie może nim sterować. 
- upewnić się, czy baterie w pilocie nie są zużyte i czy są prawidłowo umieszczone pod względem 
biegunowości. W razie wątpliwości zalecamy wymienić obie baterie na nowe.  
Nie stosować łącznie baterii starych i nowych, nie stosować łącznie baterii różnych typów.  
 

Aby uniknąć ryzyka wycieku elektrolitu z baterii, należy je wyjąć, jeśli nie planujemy 
używać pilota w dłuższym okresie czasu. 

 

UWAGA:  po wymianie zużytych baterii na nowe może okazać się konieczne ponowne 
zaprogramowanie pilota do wszystkich sterowanych urządzeń. 

 
Ważne informacje dla Użytkownika: 
1. Do jednego urządzenia RTV może być dostawanych kilka kodów sterowania. Przy 
programowaniu należy wypróbować wszystkie kody i sprawdzić przy którym kodzie pilot obsługuje 
wszystkie lub większość najważniejszych funkcji urządzenia. 
2. W przypadku niektórych urządzeń RTV pilot uniwersalny może sterować tylko podstawowymi 
funkcjami. 
3. Pilot uniwersalny może nie sterować funkcjami, których przyciski nie znajdują się na jego 
klawiaturze. 
4. Pilot uniwersalny jest przeznaczony do zastąpienia pilotów oryginalnych w podstawowym 
zakresie i może nie obsługiwać niektórych funkcji sterowania. Używając pilota uniwersalnego w 
celu wygody, oszczędności miejsca i ułatwienia sterowania kilku urządzeń za pomocą tylko 
jednego  pilota, zalecamy zachować sprawne piloty oryginalne, dołączone do sterowanych 
urządzeń, w celu zachowania dostępu do niektórych funkcji, których może nie obsługiwać pilot 
uniwersalny. 
5. W przypadku zastosowania pilota uniwersalnego w celu zastąpienia pilota zagubionego lub 
zniszczonego, informujemy, że niektóre funkcje sterowania mogą nie być obsługiwane przez pilot 
uniwersalny. Jeśli są to funkcje niezbędne dla Użytkownika, zalecamy zaopatrzyć się w pilot 
oryginalny producenta urządzenia. 
6. W przypadku braku kompatybilności pilota uniwersalnego z urządzeniami, do sterowania 
których został zakupiony, to znaczy w przypadku zupełnego braku sterowania lub braku 
sterowania funkcjami istotnymi dla użytkownika, pilot uniwersalny można zwrócić sprzedawcy na 
podstawie gwarancji lub rękojmi, przedstawiając dowód zakupu oraz opakowanie pilota lub 
niniejszą instrukcję, zawierającą w dalszej części kartę gwarancyjną wraz z warunkami gwarancji 
udzielonej przez firmę Emmerson.  
 
 

Po pierwszym zaprogramowaniu pilota zalecamy zapisać lub zaznaczyć w tabeli 
zastosowane kody sterowania, w celu łatwego ponownego zaprogramowania.  
 
TV:__________ 

 
 
 
Zastrzegamy prawo do zmian i ulepszeń produktu bez uprzedzenia.  



 
 

   
 
 

Sprzęt elektroniczny, po zużyciu, nie może być wyrzucony wraz z innymi, zwykłymi odpadami 
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go w 
punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM PRZYCZYNIA 
SIĘ DO OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZDROWIA LUDZI. 

 

ZAKAZ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 
RAZEM Z INNYMI ODPADAMI POCHODZĄCYMI Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO. 

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2002/98/EC oraz stosownymi przepisami 
wprowadzającymi w życie Dyrektywę w krajach UE,  sprzęt elektroniczny, po zużyciu, nie może 

być wyrzucany wraz z innymi, zwykłymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. W 
celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz recyklingu, użytkownik jest zobowiązany do 

oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
W celu uzyskania informacji należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania 

miasta lub sprzedawcy detalicznego. 

 
CHROŃ ŚRODOWISKO NATURALNE I ZDROWIE LUDZI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMMERSON SP.J. 
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GWARANCJA 1 ROK 

Produkt objęty jest roczną gwarancją, której okres liczony jest od daty zakupu. W przypadku 
stwierdzenia wady fabrycznej produktu w okresie gwarancyjnym prosimy o odesłanie go 
bezpośrednio do SERWISU lub złożenia reklamacji u sprzedawcy detalicznego w miejscu zakupu 
towaru w celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. 

Warunki przyjęcia reklamacji przez autoryzowany serwis: 

 dostarczenie sprzętu do serwisu w stanie kompletnym (wraz ze wszystkimi oryginalnymi 
akcesoriami oraz dokumentacją) – jeżeli takowe są dołączone do oryginalnego produktu, 

 dostarczenie reklamowanego produktu w oryginalnym opakowaniu, 

 dostarczenie czytelnej kopii dokumentu potwierdzającego zakup produktu (paragon fiskalny 
lub faktura VAT zawierająca czytelną datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy), 

 dostarczenie czytelnego opisu uszkodzenia. 

W celu sprawnej obsługi i ewentualnej pomocy technicznej prosimy o podanie adresu zwrotnego 
numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. 

ADRES PUNKTU SERWISOWEGO: 

SERWIS EMMERSON 

UL. ZACISZNA 6 

63-200 Jarocin, Polska 

Przed odesłaniem produktu zalecamy pisemne zgłoszenie rodzaju problemu lub wszelkich pytań 
dotyczących użytkowania i działania produktu. Wiele zgłaszanych problemów związanych  
z eksploatacją, obsługą i działaniem sprzętu może zostać rozwiązanych drogą pisemną lub 
elektroniczną przez nasz serwis. W przypadku pytań prosimy o zwracanie się pisemne na 
poniższe adresy poczty elektronicznej: 

poczta@emmerson.com.pl   serwis@emmerson.com.pl 

Dołożymy wszelkich starań w celu jak najszybszej pomocy technicznej dla wszystkich 
użytkowników naszych produktów. 

SERWIS EMMERSON rozpatrzy reklamację (zgodnie z obowiązującymi warunkami gwarancji dla 
danego produktu) w możliwie jak najkrótszym terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych 
licząc od daty przyjęcia reklamowanego produktu do SERWISU. W uzasadnionych przypadkach 
(skomplikowana naprawa, odesłanie produktu bezpośrednio do producenta, itp. przypadki) termin 
może ulec wydłużeniu.  

http://www.emmerson.com.pl/
mailto:poczta@emmerson.com.pl
mailto:serwis@emmerson.com.pl


Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, 
uszkodzeń lub/i nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego przede wszystkim  
z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych obudowy, elementów  
i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą  
a także uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji dla danego produktu. 

Niniejsza gwarancja nie zmienia ani nie narusza innych praw konsumenta. 
Do uznania reklamacji konieczny jest dowód zakupu produktu z widoczną datą i miejscem zakupu. 

 

 


