Problemen verhelpen
Er zijn veel verschillende types DVD-spelers. Sommige DVD-spelers wachten op een bevestigingssignaal,
andere DVD-spelers niet. Daarom zijn er 2 standen in de ‘ik leer’ afstandsbediening ingebouwd.
Standaard staat deze op stand 2. Wanneer je DVD-speler een dubbele keuze maakt (na het intoetsen van
een gekleurde knop op de ‘ik leer’ afstandsbediening), schuif je de ‘ik leer’ afstandsbediening in stand 1.
Deze schuif zit aan de binnenkant van de ‘ik leer’ afstandsbediening.
Daarnaast kan het voorkomen dat uw DVD een “resume play” (vervolgen) functie heeft. Deze
vervolgfunctie zorgt ervoor dat de DVD altijd weer begint te spelen, daar waar deze gebleven was. Om
opnieuw te kunnen beginnen moet je de “title menu” (titelmenu) toets van je originele afstandsbediening
indrukken. Dan start de DVD weer van voor af aan.

Handleiding

Batterijen vervangen
Controleer voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking van de aangeschafte batterijen. Zorg dat je de
juiste batterijen hebt voor dit product: 2x AAA. Open het batterijcompartiment door de schroef aan de
onderzijde van de afstandsbediening los te draaien. Plaats de batterijen op de juiste manier, met de plus-,
en minzijde in de goede richting, in de houder.
•
•
•
•
•
•

Gebruik geen gewone en oplaadbare batterijen door elkaar.
Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type als aanbevolen.
Haal de batterijen eruit als ze leeg zijn.
Laad alleen oplaadbare batterijen onder toezicht van een volwassene op.
Lege batterijen horen niet in de vuilnisbak. Lever ze in! Je spaart daarmee het milieu.
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Opgelet: Wegens de kleine onderdelen is dit spel
niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Bewaar de doos voor raadpleging in de toekomst.
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Installatie
Voordat je kunt beginnen, moet de afstandsbediening worden afgestemd op de DVD speler.
Daarvoor heb je de afstandsbediening nodig die bij de DVD speler hoort. Zorg ervoor dat er in beide
afstandsbedieningen goede batterijen zitten. Lees eerst deze uitleg zorgvuldig door, voordat je met
programmeren begint. Als het de eerste keer niet lukt, kun je altijd de afstandsbediening opnieuw
programmeren.
1. Leg beide afstandbedieningen zo op tafel dat deze elkaar aankijken. Dus met beide voorzijden naar
elkaar toegedraaid en op een afstand van 1 tot 4 cm. Het kan zijn dat de ‘ik leer’ afstandsbediening iets
moet worden opgetild om het signaal van de andere te ontvangen (zorg ervoor dat beide oogjes tegen
over elkaar liggen). Druk met een stomp voorwerp (potlood) voorzichtig de “programmeer” knop van de
‘ik leer’ afstandsbediening in. Houd de knop net zo lang ingedrukt tot het groene LED lampje langzaam
knippert. Laat de “programmeer” knop nu los en het LED lampje zal nu constant branden. Deze is nu klaar
om met het programmeren te beginnen.
2. Druk nu eerst de “enter” (bevestigen) knop van de originele afstandsbediening in. Houd deze net zo
lang vast tot de LED even uit gaat en vervolgens langzaam knippert. (indien de LED uit blijft, is het signaal
niet goed ontvangen. In dat geval moet je opnieuw beginnen en de beide afstandsbedieningen beter op
elkaar richten). LET OP: Als je binnen 10 seconden geen keuze maakt, gaat de ‘ik leer’ afstandsbediening
automatisch uit. Je moet dan opnieuw beginnen bij punt 1.
3. Druk vervolgens de “start” knop op de ‘ik leer’ afstandsbediening in. Als het goed is, brandt het
LED lampje nu continu. De “start” knop is nu klaar om het signaal van de andere afstandsbediening
te ontvangen. Druk nu op de “play” (afspelen) knop van je originele
afstandsbediening. Houd deze ingedrukt tot de LED even uitgaat
en daarna weer rustig knippert (blijft de LED uit, dan moet je
weer opnieuw beginnen). Nu kun je vervolgens de zes andere
knoppen van de onderstaande lijst op dezelfde manier
programmeren (Start hebben we al gedaan):
Start
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4. Druk nu eenmaal kort op de “programmeer” knop om het programmeren af te sluiten.
Om te controleren of alle knoppen juist zijn geprogrammeerd, kun je een verborgen scherm op de DVD
activeren. Stop de ‘ik leer’ DVD in de DVD-speler. Als deze niet vanzelf begint te spelen, druk je op de
“play” toets van je originele afstandsbediening. In het hoofdmenu van de DVD, kun je alleen met je originele
afstandsbediening op de “9” (negen) en evt. “enter” drukken. Je komt dan in een apart scherm met een
afbeelding van de ‘ik leer’ afstandsbediening. Volg de instructies op de DVD om de ‘ik leer’ afstandsbediening
te testen. Om deze instructies te verlaten, moet je de DVD lader even openen en weer sluiten.
Wanneer één of meer van de knoppen niet werken, kun je opnieuw het programmeren starten. Je hoeft naast
de “enter” knop (zie punt 2) dan alleen de niet werkende knoppen opnieuw te programmeren.

Diagram

Start

Hoofdmenu
LED indicatie

Programmeer
Vierkant (paars)
Driehoek (rood)
Cirkel (groen)

Ster (geel)
Zeshoek (blauw)

Play (afspelen)
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