
+

9

R

R

te
le

vi
si

ón

Se se instala un desco de televisión de R por primeira vez é imprescindible que vaia a casa un 
dos nosos técnicos para preparar o cableado e as tomas da parede.

Pero se xa houbo un desco R antes na casa, a instalación é moi sinxela seguindo estas instrucións.

O desco HD e o seu cable de alimentación

1 cable HDMI (2 m max.)

O cable tipo antena e a tarxeta do desco R que, en caso de cambio de desco, xa terás na casa.

1 mando R

2 instalación do desco HD

ingredientes
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2 instalación do desco HD

paso 1: inserir a tarxeta

Inserir a tarxeta na rañura traseira do desco tal e como indica a figura (sinálase tamén na tarxeta).

paso 2: conectar

Conectar o cable tipo antena ao conector de rosca RF in na traseira do desco R. Virar a rosca do 
cable cos dedos ata asegurar o conector. Enchufar o outro extremo do cable (sen rosca) á caixa 
R da parede.

Conectar un extremo do cable HDMI ao conector HDMI da traseira do desco R e o outro a 
calquera dos conectores HDMI do televisor.

Conectar o cable de alimentación na traseira do desco en DC in e enchufar á toma de corrente.

No frontal do desco serpearán unhas luces azuis. O proceso durará uns minutos. Toca esperar. 
Saberemos que terminou cando se apaguen esas luces e apareza un número coa canle 
sintonizada.
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2 instalación do desco HD

paso 3: sintonizar o televisor

Acender o televisor e seleccionar a entrada HDMI á que se conectou o desco R co mando da tele 
ou directamente pulsando os botóns do televisor. Adoita ser necesario pulsar repetidas veces ata 
que apareza en pantalla a entrada HDMI correcta.

Debería aparecer xa a imaxe e son do desco R unha vez finalice o proceso descrito ao final do 
paso 2.

Se algo falla, simplemente habería que reiniciar a instalación desenchufando e enchufando da 
corrente o desco.

paso 4: instalación finalizada

Na primeira instalación o servizo pode tardar ata 20 minutos en estar plenamente operativo 
mentres se carga toda a información. É normal que nese prazo non se vexan algunhas canles ou 
a súa información na guía.

A partir desta primeira instalación, o desco é quen de actualizarse automaticamente  sempre que 
estea enchufado á corrente eléctrica, polo que non terás que facer nada máis.

Se excepcionalmente quedase bloqueado sempre se solucionará desenchufando e volvendo 
enchufar á toma de corrente (esperando un par de minutos).

En biblioteca/soporte, dentro de clientes.mundo-R.com, tes axuda e soporte de TV, coas 
preguntas e consultas máis típicas.
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paso 5: configuración do mando

O máis cómodo é usar o mando R para controlar a tele e o desco. Sigue estes pasos:

1. Busca na páxina seguinte a marca do teu televisor e apunta o primeiro código de 4 números.

2. Pulsa e solta a tecla

3. Pulsa sen soltar a tecla          ata que a luz vermella de         pestanexe 2 veces (no mando morado 
    esta tecla é un        cadeado en lugar de        ).

4. Introduce coas teclas de números do mando as 4 cifras do código. A luz vermella de          
    pestanexará 2 veces seguidas se se introduciu correctamente. Se non, repetir.

5. Pulsar a tecla de on/off do mando. Se se apaga/acende a tele, é un código válido. Se non, hai 
   que probar co seguinte código da lista ata que responda ben a tele co mando R.

6. Finalmente, para manexar mellor o volume recomendamos que se pulse a seguinte secuencia 
    de teclas do mando: 

tv

tvapps

appsR 9 9 3 tv
pulsar ata que a luz vermella 
de “TV” pestanexe 2 veces

tv

apps
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Estes son os códigos de marcas de televisores máis comúns para configurar o mando R.

Podes consultar códigos para outras marcas e outros métodos de programación alternativos do 
mando R nos ANEXOS, ao final deste manual.

LG
1453  1667  2023  1349
0906  0208  0067  0586
0744  1176  0636  0674
0090  0138  0859  1178
0853  0745  1262  0728
1221  1248  1179

Panasonic
0680  1666  0256  1680
1375  1340  0067  1510
0586  1240  1440  0370
0193  1540  0238  0244
0538  0926  0391  0883
0267  0397  0546  0578
0801  0138

Philips
0067  0586  1484  0268
0751  1536  0669  0635
1485  0802  0216  0208
0138  1334  0584  0073
0117  0404  0453  0373
0039   0230  0391

Samsung
0648  0674  0208  0844
0617  0090  1425  1649
0123  0586  0039  1279
0180   0247   0209  0294
0478     0400    0518  0238
0256   0102    0712  0246
0817  0193

Sony
1535    1681   0041  0804
0066  0680   1781  1040
1655  1955  0383  0132
0772  0187

En caso de dúbidas coa instalación, en www.clientes.mundo-R.com tes o videotitorial de auto 
instalación. E por suposto tamén te axudaremos se nos chamas ao 1449.

Sharp
0123  1223  1689  0039
1616  1423  0066  0187
0521  0680  0324  0442
0216  0546  0230  1193

Ultravox
0117  0132  0404  0277
0246   0582   0193  0344
0067  0586
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