
קידוד מהיר לחברות מובילות
ZEM מק"ט מספר ZEM מק"ט מספר ZEM מק"ט מספר

ZM 2326
תואם טושיבה סמארט

1 ZM 2346
תואם LG סמארט

2 ZM 2320
תואם סמסונג סמארט

3

ZM 2366
תואם פנסוניק סמארט

4 ZM 2624
תואם פוגיקום סמארט

5 ZM 2394
תואם SONY סמארט

6

ZM 2590
תואם TCL סמארט

7 ZM 2594
תואם הייסנס סמארט

8 ZM 2220
YES תואם

9

ZM 2313
TV תואם סלקום

10 ZM 2314
TV תואם פרטנר

11 ZM 2219
HOT תואם

12

ZM 5000 הוראות הפעלה לשלט מדגם
התאמת קוד שלט ZEM לתפעול מלא של המכשיר

מצב שינה
.TV פונקציה מצב שינה פעילה רק במצב

	 ..TV יש ללחוץ על לחצן
לחץ לחיצה ארוכה על לחצן } SLEEP { למשך . 	

 3 שניות עד ש- LED השלט יאיר בצבע אדום.

הכנס את הזמן שברצונך לכבות את הטלוויזיה . 3
99-	0 דקות ו LED השלט יכבה.

לאחר התכנות יש לכוון את השלט ישירות . 	
לטלוויזיה.

 לביטול הפעולה לחץ לחיצה ארוכה על הלחצנים. 	
.} SAT { + } POWER {

קידוד השלט )התאמת קוד ZEM בשלט(:
	 ..SAT או TV יש לבחור בקידוד הנדרש, לחצן 

}TV{ או }SAT{ + }POWER{ לחץ לחיצה ארוכה והחזק בו זמנית בלחצנים 
 למשך 3 שניות עד ש- LED השלט יאיר בצבע אדום.

 הכנס את 	 הספרות של מק“ט ZEM מתוך הקטלוג לבחירת הקוד הרצוי.. 	
 לדוגמא בחירת קוד ZM 5005, יש ללחוץ על הלחצנים 	00	 לאישור הקוד בשלט.

www.zemltd.com לצפייה בקטלוג השלטים יש להיכנס לאתר

אזהרה - לאחר 0	 ניסיונות השלט ינעל על הקוד האחרון. הכנסת קוד לא נכון יגרום לכך ש- LED השלט יהבהב 	 פעמים.
***** במידה ולא נעשה שום פעולה במהלך הקידוד במשך 10 שניות יש לבצע את תהליך הקידוד מחדש *****

או+

חיפוש אוטומטי / ידני
אוטומטי

	 ..SAT או TV יש להדליק את המכשיר ולבחור בקידוד הנדרש, לחצן
כוון את השלט אל המכשיר, לחץ לחיצה ארוכה והחזק בלחצן } SAT { או } TV { למשך 6 . 	

שניות עד ש- LED השלט יאיר ויהבהב בצבע אדום.
לשמירת הקוד ויציאה מהפונקציה יש ללחוץ על לחצן OK כאשר המכשיר נכבה.. 3

ידני
	 ..SAT או TV יש להדליק את המכשיר ולבחור בקידוד הנדרש, לחצן
כוון את השלט אל המכשיר, לחץ לחיצה ארוכה והחזק בלחצנים } +SAT { + } CH { או } TV { למשך . 	

 	 שניות עד ש- LED השלט יאיר בצבע אדום.
 כל לחיצה בודדת על לחצן } +CH { או } -CH { תשנה את קוד השלט קדימה או אחורה.

לחיצה ארוכה על לחצן } +CH { או } -CH { תשנה את קוד השלט בצורה מהירה יותר.
לשמירת הקוד ויציאה מהפונקציה יש ללחוץ על לחצן OK כאשר המכשיר נכבה.. 3

במידה ולא נעשה שום פעולה במהלך הקידוד במשך 0	 שניות יש לבצע את תהליך הקידוד מחדש

ZEM איתור קוד
על מנת לדעת את קוד השלט המתוכנת

ישנה אפשרות לדעת את מספר הקוד.
 יש לבחור בקידוד הנדרש, בלחצן . 	

.} SAT { או } TV {
 לחץ לחיצה ארוכה והחזק בלחצנים -. 	

 } TV { או } SAT { + } POWER {
למשך 3 שניות עד ש- LED השלט 

 יאיר בצבע אדום.

3 . LED -הכנס את הקוד 990 עד ש
השלט יהבהב פעמיים.

לחץ על הלחצנים לפי סדר 	/3/	/	, . 	
 ZEM על מנת לדעת את קוד מספר

ע“י ההבהובים. במספר 0 לא יהיה 
שום הבהוב.

ZM 		8	 לדוגמא: קוד מספר
לחיצה על לחצן 	 = שני ההבהובים.

לחיצה על לחצן 	 = הבהוב אחד.
לחיצה על לחצן 3 = שמונה הבהובים.

לחיצה על לחצן 	 = חמישה ההבהובים.

או+

TV ווליום
פונקציה זאת שימושית כאשר רוצים לשלוט

בווליום הטלוויזיה בזמן תפעול ממיר הצלחת,
.HOT או YES ,עידן פלוס

יש לתכנת את קוד הטלוויזיה על מנת . 	
להפעיל את הפונקציה.

 לחץ לחיצה ארוכה והחזק בלחצנים -. 	
} SAT { + } POWER { 

למשך 3 שניות עד ש- LED השלט יאיר 
 LED -בצבע אדום. הכנס את הקוד 993 ו

השלט יהבהב פעמיים.

3 .TV לאישור ושמירה לחץ על הלחצן 
ו- LED השלט יהבהב פעמיים.

כעת ניתן לשנות את הווליום הטלוויזיה . 	
.SAT במצב

לביטול הפעולה יש לחזור על פעולות . 	
 3-	 ולאחר מכן יש ללחוץ על לחצן
} +VOL { ו- LED השלט יהבהב 	 

פעמים לאישור הפעולה.

+

במידה ולא נעשה שום פעולה במשך
0	 שניות יש לבצע את התהליך מחדש

פונקציית למידה
ישנה אפשרות ללמד )להעתיק( קודים

אחרים של שלטים שאינם מתוכנתים בתוך
השלט.

	 .} SAT { או } TV { יש לבחור בלחצן
 לחץ לחיצה ארוכה והחזק בלחצנים -. 	

} +SAT { + } VOL { או } TV { למשך 
	 שניות עד ש- LED השלט יאיר 

 פעם אחת.
 כעת השלט מוכן להעתקה.

יש לכוון את השלט האורגינל אל . 3
השלט ZM 5000 במרחק של 3-	 ס“מ.

לחץ על הלחצן בשלט האורגינל . 	
שברצונך להעתיק את הפונקציה, 

ה- LED בשלט יהבהב ולאחר מכן יש 
.ZM 5000 -לבחור את הלחצן הרצוי ב

לאישור לחץ לחיצה ארוכה והחזק . 	
} TV { או } SAT { + } VOL- { בלחצנים

או+

או+

במידה ולא נעשה שום פעולה במשך 		 
שניות יש לבצע את תהליך העתקה מחדש


