
Handleiding Seki Easy afstandsbediening 

In deze handleiding wordt beschreven hoe u in zes stappen de afstandsbediening 
kunt instellen. Zorg ervoor dat er twee AAA-batterijen in de afstandsbediening zitten. 
Let op: bij 10 seconden inactiviteit tijdens het instellen, wordt het proces 
afgebroken en dient u opnieuw te beginnen met stap 1! 

Stap 1: 
Druk tegelijkertijd op de “AV” en “VOL- (MIN)” knop. Houd deze knoppen circa vijf 
seconden ingedrukt totdat het lampje naast de “AV” knop begint te branden. 
De afstandsbediening staat nu in de programmeermodus.  

Stap 2: 
Leg de Seki Easy en de oude afstandsbediening tegenover elkaar. Doe dit zo dat de 
voorkant van beide afstandsbedieningen naar elkaar toe wijzen. De meest ideale 
afstand om de afstandsbediening in te stellen is wanneer de twee 
afstandsbedieningen twee tot vijf centimeter uit elkaar liggen. 

Stap 3: 
U kunt nu beginnen met het instellen van de verschillende toetsen. Om dit te doen 
drukt u eerst op de knop van de Seki Easy die u wilt programmeren, bijvoorbeeld de 
“POWER” knop. Het LED lampje zal niet oplichten of knipperen. 

Stap 4: 
Druk op de corresponderende knop op de oude afstandsbediening (als u bij stap 3 
op de “POWER” knop heeft gedrukt, doet u dit ook bij stap 4, alleen ditmaal op de 
oude afstandsbediening). Wanneer de Seki Easy de correcte informatie ontvangt, zal 
het LED lampje circa één seconde branden en dan twee keer knipperen. 

Stap 5: 
Om de overige knoppen / functies in te stellen, herhaalt u de stappen 3 en 4. 

Stap 6: 
Wanneer alle knoppen zijn ingesteld, druk wederom tegelijkertijd op de “AV” en 
“VOL-(MIN)” knop om de programmeermodus te verlaten. 



Beschrijving afstandsbediening 

De toetsen en LED aan de voorzijde beschreven van boven naar beneden. 

Links bovenaan de Powerknop (1) Deze ronde toets kan 
worden geprogrammeerd om een apparaat in- of uit te 
schakelen. 

Direct rechts daarvan: De StatusLED (2). Deze geeft de 
status van het programmeren van de afstandbediening aan. 

Direct rechts van de LED: AV-toets (3). Deze toets kan 
worden geprogrammeerd om  naar de videobron van een TV 
om te schakelen (AV). 

Mute/Stand-by (4). Deze toets bevindt zich direct onder de 
Powerknop. Deze toets kan worden geprogrammeerd om het 
geluid tijdelijk uit te schakelen (Mute) of het toestel tijdelijk uit 
te schakelen (Stand-by) 

Vrij te programmeren toets (5). Deze toets kunt u vrij aan een 
functie toekennen. Dit hangt af van de functie u nodig heeft 
om het apparaat goed te kunnen bedienen. 

Volumetoetsen (6). Toetsen te programmeren voor het 
instellen van geluidssterkte van bijvoorbeeld TV of radio. Het 
zijn twee toetsen boven elkaar. De bovenste verhoogt de 
geluidssterkte, de onderste verlaagt geluidssterkte.  

Kanaaltoetsen (7). Deze toetsen kunnen worden geprogrammeerd om van kanaal te 
wisselen bij een TV of radio. Ze bevinden zich direct rechts naast de twee 
volumeknoppen. Met de bovenste toets gaat u een kanaal naar boven en met de 
toets er direct onder, gaat u een kanaal naar omlaag. 

Batterijvak 

Aan de achterzijde bevindt zich onderaan, het batterijvakje waar AAA-baterijen 
kunnen worden geplaatst. Het deksel kan worden geopend door het onderste 
gedeelte omlaag te schuiven. De batterijen moeten tegengesteld worden geplaatst. 
De linkerbatterij moet met de pluspool naar boven worden geplaatst (de pluspool 
heeft een punt aan de bovenkant, de minpool is vlak). De rechterbatterij wordt 
geplaatst met de pluspool naar beneden. 
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