
Nederlands 
 
Snel zoeken op merk: 
             TV                           SAT 

1 Hitachi CanalSat 
2 JVC Digital 
3 LG Foxtel 
4 Panasonic Humax 
5 Philips MultiChoice 
6 Pioneer Philips 
7 Samsung Pioneer 
8 Sharp SKY 
9 Sony Technisat 
0 Toshiba Sky Deutschland 

 
1) Hou de afstandsbediening voor het te bedienen apparaat (het apparaat dient aan te staan). 
2) Druk tegelijk op de TV of SAT toets en de MENU knop totdat de LED aangaat (± 3 sec.) 
3) Druk vervolgens de code “9-9-8-(0-9)”, het laatste cijfer haalt u uit de tabel hierboven gebaseerd op apparaat en merk. Er wordt een serie signalen gestuurd om het apparaat uit te 

schakelen afgewisseld door het oplichten van de LED.  
4) Als het apparaat uitschakelt drukt u op de “OK”-toets om de code te bevestigen en het zoeken te stoppen. 
5) Controleer of de afstandsbediening goed werkt, anders de procedure starten vanaf punt 2. 
 

Snel zoeken met code: (zoek daarvoor eerst de code uit de lijst welke is meegeleverd). 
 

1) Hou de afstandsbediening voor het te bedienen apparaat (het apparaat dient aan te staan). 
2) Druk tegelijk op de TV of SAT toets en de MENU knop totdat de LED aangaat (± 3 sec.) 
3) Toets de 4-cijferige code uit de lijst die bij uw apparaat hoort. 
4) De LED zal uitgaan, ter bevestiging dat de code succesvol is geprogrammeerd. Indien er iets fout is gegaan zal de LED 2 keer kort knipperen aan daarna aan blijven. Start dan weer vanaf 

punt 3. 
5) Controleer of de afstandsbediening goed werkt, anders de procedure starten vanaf punt 3 met een andere code. 
Attentie: Als er geen code wordt ingevoerd zal de afstandsbediening na ± 15 seconden de programmering uitschakelen. 

 
Automatisch zoeken: (alleen gebruiken als de code niet gevonden kan worden met de 2 methodes hierboven) 

1) Hou de afstandsbediening voor het te bedienen apparaat (het apparaat dient aan te staan). 
2) Druk tegelijk op de TV of SAT toets en de MENU knop totdat de LED aangaat (± 3 sec.) 
3) Druk de AAN/UIT-knop in om het automatisch zoeken naar de code te starten. 

Er wordt een serie signalen naar het apparaat gestuurd afgewisseld door het 2x oplichten van de LED. 
Let op: Om terug te keren naar een vorige code kunt u de richting van het zoeken wijzigen door te drukken op “CH-v”. Om weer verder te zoeken klikt u “CH-^” 

4) Als het apparaat uitschakelt drukt u op de “OK”-toets om de code te bevestigen en het zoeken te stoppen. 
5) Controleer of de afstandsbediening goed werkt, anders de procedure nogmaals starten vanaf punt 2. 

 
Code vastleggen: 
Om te voorkomen dat de code weer gewijzigd kan worden kiest u TV of SAT en drukt op tegelijkertijd op de “OK”-toets gedurende ± 7 seconden. De LED zal 2x knipperen en daarna uitgaan om te 
bevestigen dat de code is opgeslagen. 
 
Code wijzigen: 
Om de code na het vastleggen weer te kunnen wijzigen drukt u op TV of SAT en drukt tegelijkertijd op de “INFO”-toets gedurende ± 7 seconden. De LED zal 3x knipperen en gaat daarna uit. U kunt 
nu de code weer gaan wijzigen. 

 
Zelflerende functie: 

1) Leg de originele afstandsbediening  3-5 cm voor de Superior SAFE-afstandsbediening met de LEDs tegenover elkaar. 
2) Druk tegelijk op de TV of SAT toets en de blanco toets boven de “INFO”-toets totdat de LED aangaat. (± 3 sec) 
3) Druk op de toets van de originele afstandsbediening die gekopieerd moet worden, de LED van de Superior SAFE afstandsbediening zal langzaam gaan knipperen. 
4) Druk op de toets van de SAFE-afstandsbediening waar de functie in geprogrammeerd moet worden. De LED van de SAFE-afstandsbediening zal aan gaan om de programmering te 

bevestigen. 
5) Herhaal stap 3-4 voor alle toetsen die u wilt programmeren. 
Attentie: Een knop die geprogrammeerd is kan altijd weer opnieuw worden geprogrammeerd. 
6) Druk op de blanco toets om de zelf-lerende functie af te sluiten. 

Attentie: Als de LED van de SAFE-afstandsbediening tijdens de zelflerende functie 2x knippert en dus de zelflerende functie heeft uitgeschakeld, kan er een probleem geheugenprobleem of 
compabiliteit van de originele afstandsbediening. Dan kan het zijn dat u enkele geleerde functies weer moet wissen om daarna verder te kunnen. 
 
Cancellen van een geprogrammeerde functie: 

1) Drukt tegelijk op de TV of SAT toets en de MENU-toets totdat de LED aangaat. (± 3 sec.) 
2) Drukt achterenvolgens de toetsten 9-9-9-0. De LED zal blijven branden. 
3) Druk op de toets die moet worden gecanceld. De LED zal 2x knipperen en daarna weer aan gaan. 
4) Herhaal stap 3 voor elke toets die gecanceld moet worden. 
5) Om het cancellen af te sluiten drukt u op “TV” of “SAT” 

 
Cancellen van alle toetsen die geprogrammeerd zijn voor TV of SAT : 

1) Druk tegelijk op de toetsen TV of SAT en de MENU-toets totdat de LED aangaat. (± 3sec.) 
2) Toets achtereenvolgens 9-9-9-1 in. De LED zal 2x langzaam knipperen om het cancellen te bevestigen. 

 
Cancellen van alle toetsen die geprogrammeerd zijn voor TV en SAT : 

1) Druk tegelijk op de toetsen TV of SAT en de MENU-toets totdat de LED aangaat. (± 3sec.) 
2) Toets achtereenvolgens 9-9-9-5 in. De LED zal 2x langzaam knipperen om het cancellen te bevestigen. 

 
Terugzetten naar fabrieksinstelling: 

1) Druk tegelijk op de toetsen TV of SAT en de MENU-toets totdat de LED aangaat (± 3sec.) 
2) Toets achtereenvolgens 9-3-0-0 in. De LED zal 3x snel knipperen om te bevestigen dat de afstandsbediening weer teruggezet is naar de fabrieksinstelling. 

 
 

 


