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KORAK 1: Vklopite vašo televizijo 

Večina novejših HISENSE televizij se avtomatsko poveže z daljinskim upravljalnikom. Po vstavitvi baterij 

v daljinski upravljalnik preverite delovanje nekaterih tipk. V kolikor tipke delujejo, je vaš novi OFA 

daljinski upravljalnik pripravljen za uporabo. V kolikor tipke ne delujejo, sledite navodilom v 

nadaljevanju: 

 

Poskrbite, da je vaš TV zagotovo vklopljen. Pridržite RDEČA + 

MODRA in počakajte vse do 2. utripa LED lučke.   

 

 

 

Usmerite daljinski upravljalnik proti televiziji in pridržite tipko za 

vklop (POWER) vse dokler se vaša televizija ne izklopi. Daljinec bo 

vsake 3 sekunde poslal drugačen signal za vklop. Takoj, ko se 

televizija izklopi, spustite gumb za vklop. LED lučka bo zasvetila 2-

krat. Sedaj preverite tudi ostale tipke na daljincu. V kolikor delujejo, 

je vaš daljinec pripravljen za uporabo. V kolikor nekatere tipke še 

vedno ne delujejo kot bi morale, nadaljujte po navodilih navedenih 

v nadaljevanju (KORAK 2). 

 



KORAK 2: 

V kolikor nekatere tipke še vedno ne delujejo kot bi morale oz. sploh ne delujejo, natančno sledite 

naslednjim navodilom. 

Poskrbite, da je vaš TV zagotovo vklopljen. Pridržite RDEČA + 

MODRA in počakajte vse do 2. utripa LED lučke.   

 

 

 

 Usmerite daljinski upravljalnik proti televiziji in pridržite tipko, ki 

ne deluje kot bi morala oz. sploh ne deluje (npr. tipka MENU). 

Daljinec bo poslal signal vsake 3 sekunde. Ko se ustrezna funkcija 

prikaže na ekranu (v tem primeru MENU), izpustite tipko. LED lučka 

bo zasvetila 2-krat – vaš daljinec je pripravljen za uporabo.  

 

 

UČENJE FUNKCIJ / PRENOS FUNKCIJ z originalnega upravljalnika na novi daljinski upravljalnik 

Vaš novi OFA daljinski upravljalnik se lahko nauči oz. prenese katerokoli funkcijo z vašega prejšnjega 

upravljalnika.  

Postavite oba upravljalnika (vašega novega in vašega 

prejšnjega) na ravno podlago v razmiku 2-5 cm kot prikazano 

na sliki. Zgornja dela morata biti obrnjena drug proti 

drugemu.  

 

 

Za učenje pridržite tipko ZELENA + RUMENA vse dokle LED lučka 

ne zasveti 2-krat.  

 

 

 

Pritisnite 975. LED lučka bo 2-krat zasvetila. 

 

 



 

Pritisnite tipko na OFA daljincu, ki naj se nauči oz. naj prenese 

funkcijo z originalnega daljinca. Npr. tipko VOL+.  

 

 

Pritisnite tipko na originalnem daljincu, ki jo želite prenesti na 

OFA daljinec. Npr. tipko VOL+ . 

 

 

LED lučka zasveti 2-krat: Ponovite 4. in 5. del za vsako tipko s 

funkcijo, ki jo želite prenesti. V primeru dolgo trajajočega utripa 

LED lučke: ponovite postopek v 4. in 5. delu.  

 

Ko končate s postopkom učenja oz. prenosa vseh funkcij, 

pritisnite in pridržite tipko OK za 3 sekunde. LED lučka bo 

zasvetila 2-krat. Vaš OFA daljinec je pripravljen za uporabo.  

 

 

 

 

 

KAKO IZBRISATI NAUČENO FUNKCIJO? 

1. Pritisnite in pridržite ZELENA + RUMENA. Izpustite, ko LED lučka 2-krat zasveti. 

2. Pritisnite 976 

3. Pritisnite tipko, ki jo želite resetirati 2-krat. LED lučka bo zasvetila 2-krat in tipka bo spet 

delovala kot prvotno.  


