Functies Loewe Assist
- Algemeen:
Indien u problemen hebt met uw Loewe Assist afstandsbediening moet je de Loewe Assist resetten
(zie punt “Reset”). Indien dit niet helpt, moet je de batterijen verwijderen en na 5min opnieuw deze
terug plaatsen.
Let op: Deze instructie info betreft Assist afstandsbedieningen van SL2xx en nieuwer. Denk ook aan
de tips onder "varianten" *.

- RC5 Sub-codes*
- U hebt de mogelijkheid om de Loewe-TV en de Loewe Assist in een gewenst sublevel in te stellen,
zodat het gebruik van meerdere TV’s in een kamer eenvoudiger en gebruiksvriendelijker wordt.
Druk

+ nummer (1-9 mogelijk, 0 standaard, 6 niet mogelijk) langer tot de LED 2x knippert

- Device keys*
- U kan de volgende toesteltoetsen programmeren

,

voor Loewe toestellen en sommige Apple-toestellen. Met
Loewe-toestellen te bedienen. (zie “niet Loewe-toestellen”)
Druk
of
cijfertoetsen

of

+

,

door middel van de codes

heb je ook de mogelijkheid om niet

tot de LED 2x knippert, nadien de gewenste code vormen met de

Codetabel voor de toetsen STB, VIDEO, AUDIO
Toestel

Code

Fabrieksinstelling

2

- Niet Loewe-toestellen*
- De

-toets kan je programmeren om niet Loewe-toestellen te kunnen bedienen met de Loewe

Assist afstandsbediening. Druk

+

tot de LED 2x knippert en vorm de code “18”.

Druk
+ „OK“ tot de LED 2x knippert, vorm de code van het betreffende merk uit de merkenlijst
+“OK“ en de LED knippert 1x. Druk „OK“ en de LED knippert 2x. (merkenlijst uit de bedienhandleiding
van de TV)

- Leer functie*
- Druk
+
tot de LED 2x knippert, voer code „18“. Druk
+
tot de LED continu
oplicht. Druk de te leren toets op de Assist, de LED knippert 1x, Druk de te leren toets op de originele
afstandsbediening, de LED knippert 2x.

LET OP: Wanneer de code niet correct is herkent, zal de LED boven
toets tien keer knipperen.
Herhaal nadien je invoer op de originele afstandsbediening. Indien nodig pas je de toewijzing aan op
beide afstandsbedieningen. Ga verder met de andere toetsen zoals hierboven beschreven.
Om de leerprocedure te beëindigen, druk de

toets opnieuw.

- Code 22*
- Wanneer je de toetsen
,
,
met de Loewe code “22” programmeert, kan je meer dan
de standaard CEC-bedieningsfuncties gebruiken om de toestellen te bedienen, die verbonden zijn via
de HDMI. Dit werkt enkel met Loewe-toestellen.
Wanneer er geen bediening van een standard CEC-toestel via de HDMI mogelijk is met de Loewe
Assist verifieer dan dat de “Code22” geactiveerd is. Herstellen naar de fabrieksinstellingen reset deze
functie niet! Moet je de code “22” programmeren voor de toetsen
of

+

Daarna de toets

,

,

. Druk

of

tot de LED 2x knippert en vorm dan de code “22”, de LED knippert opnieuw 2x.
of

of

ingedrukt houden tot een pop-up menu wordt weergegeven.

Selecteer “geen toestel” in deze pop-up. Doe dit voor alle 3 (

,

,

) toetsen.

- Volume regeling V+/-, Mute voor audio-devices zonder systeemintegratie*
- Indien er een extern audiotoestel is aangesloten (bv. MediaVision 3D of Soundprojector), kan de
Loewe Assist zo geprogrammeerd worden dat V+ of V- toegewezen wordt aan het audiotoestel.
Zodat het vollume aanpassen geen enkele invloed heft op de TV. Druk de
en het overeenkomstig
cijfer tot de LED 2x knippert.
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Codetabel voor de TV-toetsen

Toestel

Toetsencombinatie

Fabrieksinstelling

- Reset*
- Reset de Loewe Assist afstandsbediening door te drukken op
Vorm dan de code “99”.

+

tot de LED 2x knippert.

alle RC5-Subcode zijn gereset op “0”
alle toesteltoetsen (
alle geleerde functies bij

*) Variants:

,

,

) zijn gereset

zijn verwijdert!

= key feature

Gebruikt bij SL2xx/SL3xx
Reeks functies komt overeen met deze instructies

Gebruikt bij L2715/SL1xx
Geen leerfunctie
Codelijst/Programmering verschillend

zie gebruikshandleiding
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Gebruikt tot L2712
Geen leerfunctie
Codelijst/Programmering verschillend zie gebruikshandleiding
Bereik van mogelijke Sub-codes beperkt tot 0,1,2,8
Geen reset code 99!
verwijder de batterijen (5min) om te
resetten.
Hotel-Assist (optioneel)
Geen leerfunctie
Codelijst/Programmering verschillend
zie gebruikshandleiding
Bereik van mogelijke Sub-codes beperkt tot 0,1,2,8
Geen reset code 99!
verwijder de batterijen (5min) om te
resetten.
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