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WPROWADZANIE KODU 

 

1. Włącz urządzenie, które docelowo ma być obsługiwane przez pilota. Odnajdź i 

wybierz pierwszy z dostępnych kodów wymienionych w karcie kodów dla 
danego urządzenia. 

 

 

2. Naciśnij przycisk wyboru urządzenia np: TV lub SAT - wskaźnik LED będzie 

migał. 

 

3. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk CODE i zwolnij go, gdy 

wskaźnik LED będzie świecił światłem ciągłym. 
 

 

4. Wprowadź kod za pomocą klawiatury numerycznej. Wskaźnik zasygnalizuje 
każdorazowo naciśnięcie przycisku klawiatury numerycznej. Jeśli wprowadzony 

kod jest niepoprawny wskaźnik zaświeci 3 razy i pilot powróci do trybu 

oczekiwania na kolejny kod. Wprowadzenie poprawnego kody spowoduje 
wyłączenie wskaźnika LED. 

 

5. Jeśli wprowadzony kod jest prawidłowy, pilot  powinien uruchamiać funkcje sterowanego urządzenia. Jeśli tak 
nie jest, kod który został wprowadzony może być nieprawidłowy lub błędnie wprowadzony. W takim 

przypadku należy powtórzyć kroki opisane w powyższych punktach niniejszej instrukcji  
i wprowadzić następny kod z tabeli, przypisany marce danego urządzenia, aż do znalezienia prawidłowego 

kodu, przy którym większość funkcji urządzenia będzie właściwie kontrolowana z pilota. 

 

AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE KODU 

 

1. Włącz urządzenie, które docelowo ma być obsługiwane przez pilota. Naciśnij 

przycisk wyboru urządzenia - wskaźnik LED będzie migał. 
 

 

2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk CODE i zwolnij go, gdy 

wskaźnik LED będzie świecił światłem ciągłym. 
 

 

3. Wprowadź kod: 1111 za pomocą klawiatury numerycznej. Umieść pilota 

naprzeciw włączonego urządzenie. Po wyłączeniu się urządzenia naciśnij 
przycisk CODE - wskaźnik LED zgaśnie. 

 

4. Jeśli wprowadzony kod jest prawidłowy, pilot  powinien uruchamiać funkcje sterowanego urządzenia. Jeśli tak 
nie jest, należy powtórzyć kroki opisane w powyższych punktach, aż do znalezienia prawidłowego kodu, przy 

którym większość funkcji urządzenia będzie właściwie kontrolowana z pilota. 
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FUNKCJA UCZENIA SIĘ 

 

1. Naciśnij przycisk wyboru urządzenia np: TV lub SAT - wskaźnik LED będzie 

migał. 
 

 

2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk CODE i zwolnij go, gdy 

wskaźnik LED będzie świecił światłem ciągłym. 
 

 

3. Wprowadź kod: 9999 - wskaźnik LED będzie migał. 

 

4. Naciśnij przycisk POWER do zaprogramowania. Nie używaj przycisków CODE 
oraz TV, DVD i SAT podczas programowania funkcji uczenia się. 

 

5. Umieść na wprost siebie oba piloty w odległości 2 do 5 centymetrów, następie 
naciśnij odpowiedni przycisk POWER na posiadanym pilocie. Prawidłowe 

zapisanie funkcji przycisku zostanie zasygnalizowanie jasnym miganiem 
wskaźnika LED.  

 

6. Powtórz opisane czynności dla pozostałych przycisków. Aby zakończyć naciśnij 

przycisk CODE. 

 

 

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 

 

1. Naciśnij przycisk wyboru urządzenia np: TV lub SAT - wskaźnik LED będzie 

migał. 
 

 

2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk CODE i zwolnij go, gdy 
wskaźnik LED będzie świecił światłem ciągłym. 

 

 

3. Wprowadź kod: 0000 - wskaźnik LED zgaśnie. Ustawienia pilota dla danego 
urządzenia zostaną wyzerowane do ustawień fabrycznych. 
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BEZBIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 

 
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

1. Użytkować urządzenie tylko zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie inne użytkowanie lub stosowanie urządzenia 
niezgodne z jego instrukcją oraz jego przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie sprzętu, pożar, 

porażenie prądem elektrycznym lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika. 

2. Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu nie należy go narażać na: wstrząsy, wibracje, działanie warunków 
atmosferycznych, wysokich temperatur, wilgoci i innych warunków mogących negatywnie wpłynąć na produkt 

oraz jego funkcjonowanie. Należy używać wyłącznie zalecanych akcesorii.  
3. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, w umiarkowanych warunkach klimatycznych i nie 

może być stosowany do celów komercyjnych, profesjonalnych i przemysłowych. 
4. Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, cieczy (zalanie, chlapanie), pary wodnej. Nie należy 

umieszczać na urządzeniu i w jego pobliżu naczyń z cieczą (szklanki, kubki). Nie można dopuścić do wlania 

cieczy do wnętrza urządzenia. 
5. Nie wrzucać baterii do ognia! Nie narażać baterii na wysokie temperatury, wilgoć i nasłonecznienie. Zużyte 

baterie należy utylizować tylko w przeznaczonych do tego punktach. 
 

 

ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I 
ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI! 

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innym odpadami 
pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się 
gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. 

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu  
w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek 
oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego. 

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi  
i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania  
i przetwarzania takiego sprzętu. 

 

  

    

 

PRODUKT MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA OPAKOWANIU 

Parametry techniczne, wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jest to 
spowodowane ciągłym ulepszaniem produktu i dbałością o atrakcyjny wygląd. 

 



 5 

 

 Dystrybutor 

 
 

  
Made in China 
Wyprodukowano w Chinach 

EMMERSON Sp. J. 
ul. Zaciszna 6 

63-200 Jarocin – POLSKA 
www.emmerson.com.pl 

www.emmerson-baby.com 
poczta@emmerson.com.pl 

 
 

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Okres gwarancji trwa przez 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu, jednak nie dłużej niż  
30 miesięcy licząc od daty produkcji urządzenia (o ile EMMERSON nie podał inaczej). Usterki lub wady towaru ujawnione  
w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres 
gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany produktu przez SERWIS EMMERSON. Bezwarunkowo zobowiązania 

gwarancyjne kończą się z upływem 30 miesięcy od daty produkcji urządzenia. 

2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt. 

3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.  

4. W ramach udzielonej gwarancji SERWIS EMMERSON zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, wymiany wadliwego 
sprzętu lub w szczególnych i uzasadnionych przypadkach zwrotu gotówki za zakupiony produkt w terminie nie 
przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez SERWIS EMMERSON. W uzasadnionych 
przypadkach (skomplikowana naprawa, odesłanie produktu bezpośrednio do producenta, itp. przypadki) termin 
rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu. 

5. EMMERSON ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu,  
o czym decyduje wyłącznie SERWIS EMMERSON. EMMERSON nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych 
przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające  
z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz 
wszystkie inne zakresy odpowiedzialności. 

6. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub 
przesłać na własny koszt bezpośrednio do SERWISU EMMERSON celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. 

7. Warunkiem przyjęcia reklamacji przez SERWIS jest: 
 dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym (wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami oraz dokumentacją)  

w oryginalnym opakowaniu, 
 dostarczenie ważnej, czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej (wyłącznie dla produktów sprzedawanych z kartą 

gwarancyjną) wraz z czytelnym dokumentem potwierdzającym zakup produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT 
zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy), 

 dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu. 

8. Gwarancja traci ważność w przypadku: 
 zakończenia okresu gwarancyjnego, 
 unieważnienia karty gwarancyjnej, 
 naruszenia, zerwania plomb gwarancyjnych, 
 zmiany, zamazania, usunięcia numeru seryjnego urządzenia, 
 wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub/i stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji. 

9. 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, 
chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, 
zalania cieczą lub/i inna substancją a także uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji. 

Przed odesłaniem produktu zalecamy pisemne zgłoszenie rodzaju problemu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania  
i działania produktu. 

SERWIS EMMERSON 
ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska 
tel. (62) 505 28 75 fax. (62) 505 28 27 

serwis@emmerson.com.pl 

Pn. – Pt.  900 – 1700 

Niniejsza gwarancja nie zmienia ani nie narusza innych praw konsumenta. 

 

      

 

http://www.emmerson.com.pl/
http://www.emmerson-baby.com/
mailto:poczta@emmerson.com.pl
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