
Telecomando MELICONI – HOTEL 01

TECLA TV
1 SAMSUNG

2 LG

3 SONY

4 PANASONIC

5 SHARP

6 PHILIPS

7 TELEFUNKEN

8 MIVAR / UNITED

9 TOSHIBA

0 OUTRAS MARCAS

Meliconi SpA,
Via Minghetti 10,
40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com
email: telecomandi@meliconi.com

O símbolo de caixa do lixo riscada presente no equipamento indica que o produto em fim de vida útil deve
ser coletado separadamente dos demais resíduos. O utilizador deve, portanto, conferir os equipamentos
em fim de vida para os centros de recolha diferenciada adequados para resíduos eletrónicos, ou devolvê-
los ao revendedor no acto da compra de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um
para um. Deve ser feita a recolha diferenciada adequada para posterior colocação em operação dos
equipamentos desativados para reciclagem, tratamento e disposição ambientalmente compatível ajuda a
evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e promove a reciclagem dos materiais
com os quais o equipamento é feito.

TABELA DE REFERÊNCIA PARA PESQUISA POR MARCA



Obrigado por escolher um comando Meliconi.

O controle remoto HOTEL 01 é capaz de controlar uma televisão.
Este controle remoto é particularmente adequado para uso em instalações comunitárias, como hotéis, hospitais,
lares de idosos, prisões e similares.
HOTEL 01 é um controle remoto simplificado; APENAS as funções presentes em seu teclado estão disponíveis.
Através da função LEARN é possível adquirir e memorizar sinais infravermelhos de outros controles remotos e combiná-los
conforme desejado com uma ou mais teclas.
Além disso, o controle remoto foi projetado para ser atualizado via computador pessoal usando a interface apropriada
OPTOPROBE.
Este comando possui memória permanente, não perde as configurações mesmo se ficar sem pilhas.
Um parafuso de segurança localizado no fechamento do compartimento da bateria impede qualquer possível saída ou
remoção da mesma.
Para evitar que o controle remoto seja perdido ou roubado, um cordão espiral especial pode ser aplicado com um
comprimento de 5 metros. (artigo a encomendar em separado)

O controle remoto requer 2 pilhas alcalinas AAA/LR03 novas de 1,5 V, não fornecidas na
embalagem. Insira-os respeitando a polaridade correta conforme a figura.
NÃO use baterias recarregáveis.

Antes de utilizar o telecomando, para cada aparelho que pretende comandar, é imprescindível definir um código específico
associado ao mesmo.
Localize o código específico e configure-o no controle remoto usando um dos seguintes métodos:

www.meliconi.com/guida
Conectando-se ao site indicado ou utilizando o qr-code ao lado, você poderá acessar a
ferramenta de PESQUISA DE CÓDIGO online.
Uma vez identificado o código específico associado ao dispositivo a controlar, defina-o no
telecomando conforme descrito no capítulo DIRECÇÃO DO CÓDIGO.

CONFIGURAÇÃO PELA INTERNET

PESQUISA
POR MARCATELEMOVEL (SMS)INTERNET

ACTIVAÇÃO DO COMANDO

Recomenda-se não deixar pilhas gastas inseridas, pois podem vazar líquido e danificar o controle remoto

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Guarde este livro para futuras consultas

O controle remoto não deve ser exposto a calor excessivo ou fogo.
O produto não é um brinquedo; não deve ser deixado ao alcance de crianças ou animais de estimação

TESTE PILHAS:Pressione o botão ON/OFF e verifique se a luz indicadora permanece acesa
continuamente até que a tecla seja solta. Se a luz piscar ou ficar apagada, as pilhas usadas não
têm carga suficiente, substitua-as.

AVISO DE SEGURANÇA



(a ser executado apenas se o código de configuração específico for conhecido)

(o serviço é gratuito, o único custo está relacionado com o envio do SMS, de acordo com o tarifário do seu operador)

Prepare uma SMS composta desta forma: 1K, TV, Marca, Modello EXEMPLO

indicar o modelo do aparelho a controlar, normalmente
mostrado numa etiqueta na parte de trás do aparelho (se não
conhece o modelo, não escreva nada depois da marca)

indicar a marca do equipamento a controlar

texto para sempre ser inserido

CONFIGURAR POR TELEMÓVEL (SMS)

Se o comando NÃO piscar 3 vezes, o ajuste NÃO foi bem-sucedido; repita o procedimento.
Se o resultado ainda for negativo, significa que o código que você deseja definir não está presente no controle

remoto, entre em contato com a assistência.

ENTRADA DIRETA DO CÓDIGO

1K,TV,PHILIPS,
32PFL3614

- No comando MELICONI, mantenha pressionadas as teclas ON/OFF [ ] e MUTE [ ] por pelo
menos 6 segundos

- Quando a luz indicadora piscar, solte e digite imediatamente o código específico previamente
identificados. (4 dígitos numéricos)

- O led pisca 3 vezes o que indica uma configuração correta.

ATENÇÃO - separe as informações com vírgula, e seja o mais preciso possível para que o sistema do computador consiga
buscar os dados e responder corretamente.
Envie o SMS para 0039 3457518893 e aguarde o SMS de resposta.
Depois de receber a lista de códigos por SMS, introduza o primeiro código (4 dígitos) no telecomando conforme descrito no
capítulo ENTRADA DE CÓDIGO DIRECTO.

Após inserir o código, posicione-se em frente ao aparelho já ligado e pressione o botão do controle remoto MELICONI
LIGADO DESLIGADO [ ] . Se o dispositivo NÃO desligar, insira o próximo código que aparece na lista de SMS no
controle remoto e tente novamente controlar o dispositivo. Repita a operação até que o aparelho se desligue. Quando o
aparelho desligar, verifique se as outras teclas também produzem a função desejada. Se sim, o controle remoto está pronto
para uso.



Se algumas teclas não funcionarem corretamente, é provável que você esteja usando um código impreciso
destinado a um dispositivo muito semelhante; neste ponto ignore a lista de SMS, mas consulte o capítulo
CONFIGURAÇÕES ATRAVÉS DA PESQUISA POR MARCA para encontrar um código mais adequado.

(a ser feito apenas se não for possível localizar o código de configuração
específico)

ATENÇÃO: o procedimento de busca pode levar vários minutos

A) Procure na tabela no início do manual, referente à coluna referente ao tipo de aparelho, a
marca do aparelho que deseja controlar e anote o número da marca correspondente na coluna
BOTÃO. Se a marca não estiver presente, use o zero "0". (exemplo: TV SONY = 3)

B) Posicione-se em frente ao aparelho a controlar e certifique-se de que está ligado (não em stand-
by). Se necessário, ligue-o usando o controle remoto original (se estiver a funcionar) ou usando os
botões do próprio aparelho. (às vezes na TV eles são colocados na lateral ou acima).

C) No controle remoto MELICONI, mantenha ambos os botões pressionados por pelo menos 6
segundos o botão ON/OFF e o MUTE

D) Quando a luz indicadora piscar, solte e pressione imediatamente a tecla numérica
identificada na tabela por um instante.

Verifique se o comando MELICONI é capaz de comandar seu aparelho também nas demais funções
principais;

Se não, REPITA o procedimento a partir do ponto B usando o mesmo número da marca.
Se depois de repetidas tentativas não for obtido um resultado satisfatório REPITA o procedimento a partir do

ponto B usando o dígito 0 (zero) como número da marca.

E) Apontando o controle remoto para o dispositivo a ser controlado PRESSIONE E MANTINHA
PRESSIONADAA TECLAON/OFF

ATENÇÃO: pode ser necessário manter pressionada a tecla por alguns minutos antes
que o aparelho desligue.

F) Quando a unidade desligar, SOLTE IMEDIATAMENTE o botão e PRESSIONE o botão [OK].

G) Três flashes finais indicam que a operação foi concluída de maneira regular.

NOTA: Durante a operação de busca, o indicador para de piscar e o controle remoto sai do modo de busca
seguintes casos:
• se a tecla indicada não for pressionada por 30 segundos ou se outra tecla for pressionada.
• se a lista de códigos a pesquisar terminou. Neste caso, consulte o site www.meliconi.com/guida ou entre em contato
com a assistência

CONFIGURAÇÃO ATRAVÉS DA PESQUISA POR MARCA

NOTA: Se não for recebido nenhum SMS no seu telemóvel, ou se for indicada a palavra ERRO ou SEM
CÓDIGO, significa que o sistema não conseguiu processar os dados. NÃO envie outros SMS, mas apenas
use a CONFIGURAÇÃO ATRAVÉS DA PESQUISA POR MARCA ou entre em contato com a assistência.



Le funzioni dei tasti riportate in figura sono disponibili solo se presenti anche sull’apparecchio originale

DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI

Teclado Numérico

Para sair de uma função

Para verificar o
volume de áudio +/-

Para sair do TELETEXTO
e voltar à TV normal

MUTE - interrompe
e repõe o audio

TELETEXTOPara selecionar a entrada

Para selecionar o canal
seguinte P+ ou anterior P–

Informação

Para confirmar uma escolha

Tecla ON / OFF para
desligar e em alguns casos

ligar o aparelho

Indicador Luminoso

Função LEARN



FUNÇÃO LEARN

O comando HOTEL 01 possui capacidade de aprender, portanto, é capaz de adquirir e memorizar sinais de outros controles
remotos infravermelhos. Esta funcionalidade revela-se particularmente útil em vários casos.

➢Adicione ou altere uma função vinculada a um botão no controle remoto MELICONI.
Depois de usar o controle remoto e verificar seu funcionamento correto, pode ser necessário adicionar ou substituir uma função
em uma tecla do controle remoto MELICONI por outra considerada útil ou usada com mais frequência.

➢Atribua funções a algumas teclas para também controlar outros dispositivos (exemplo: volume +/- SOUNDBAR).

➢Aprenda o teclado de um controle remoto original quando um código de ativação adequado não for encontrado. Se nenhum
código presente no controle remoto MELICONI for capaz de comandar satisfatoriamente o dispositivo designado, é possível
capturar e atribuir as funções do controle remoto original às várias teclas.

O comando HOTEL 01 é capaz de aprender até um total máximo de 17 sinais provenientes de vários controles remotos
originais e combiná-los conforme desejado com as teclas desejadas.
A aquisição dos sinais pode ser realizada em todas as teclas do controle remoto MELICONI, exceto a tecla LEARN;
obviamente, as funções padrão serão perdidas, que podem ser restauradas redefinindo o código de ativação.
A aprendizagem pode ser repetida várias vezes, além disso, os sinais capturados são mantidos na memória mesmo com as
baterias descarregadas ou removidas.

● COLOCAÇÃO CORRETA DOS COMANDOS

• Verifique se as pilhas de ambos os controles remotos (original e MELICONI) estão perfeitamente carregadas; usando baterias
insuficientemente carregadas, o procedimento de aquisição de sinal pode falhar ou ser difícil.
• Posicione o controle remoto original na frente do controle remoto MELICONI, de forma que as áreas que emitem sinais
infravermelhos fiquem uma de frente para a outra a uma distância de cerca de 5 cm.
• Pressione a tecla [LEARN] por um instante e, em cinco segundos, pressione e segure uma das teclas do controle remoto
original; a luz indicadora deve começar a piscar, caso contrário, aproxime os controles remotos.
• Neste ponto, afaste gradativamente o controle remoto original, tomando cuidado para não perder o alinhamento, até que a luz
pare de piscar; agora aproxime o controle remoto da metade da distância encontrada e mantenha esta posição até o final do
procedimento.

● AQUISIÇÃO DE SINAL

• No comando MELICONI, pressione a tecla [LEARN] por um instante junto com a tecla que deseja associar o sinal a ser
captado, o indicador luminoso acende de forma fixa.
• Pressione a tecla do controle remoto original a ser capturado e mantenha-a pressionada até que a luz se apague, solte a
tecla.
• ATENÇÃO: se ao soltar o botão o indicador luminoso acender novamente, pressione novamente o mesmo botão até que o
indicador luminoso apague novamente.
• Quando o sinal for capturado com sucesso, a luz indicadora produzirá três flashes longos.

Para capturar outros sinais a serem combinados com outras teclas, repita o procedimento descrito.
Uma vez atingido o número de gravações disponíveis, a memória dedicada fica saturada, impedindo o uso posterior.

Para libertar memória, use um dos seguintes procedimentos em relação aos dados que deseja excluir:

• CANCELAMENTO DA FUNÇÃO DE BOTÃO ÚNICO
• ENTRADA DIRETA DO CÓDIGO
• REINICIALIZAÇÃO DO CONTROLE REMOTO



Depois de configurar corretamente o controle remoto, é possível BLOQUEÁ-LO para evitar que o usuário altere o seu próprio
configuração.

Operar da seguinte forma:

• No comando MELICONI, mantenha pressionadas as duas teclas ON/OFF [ ] e MUTE [ ]
por pelo menos 6 segundos
• Quando a luz indicadora piscar, solte e digite imediatamente o código 7171.
• Três flashes finais indicam que a operação foi concluída.

Para DESBLOQUEAR o controle remoto, execute o procedimento descrito usando o código 7070.

Se você não conseguir definir o código de ativação específico manualmente, poderá baixar os dados diretamente online.

Usando a interface especial OPTOPROBE mostrada na figura, opere da seguinte forma:

• Certifique-se de que o controle remoto tenha pilhas novas.
• Conecte o cabo com o conector USB da interface a uma tomada USB do PC.
• Conecte o conector do outro cabo à saída de áudio/fone de ouvido do PC (tomada verde).
• No site www.meliconi.com/guide, utilize a ferramenta FIND REMOTE CONTROL CODE e
siga as instruções.

Para eliminar a função associada a uma única tecla, proceda da seguinte forma:

• No comando MELICONI, pressione a tecla [OK] e a tecla ON/OFF simultaneamente; libertar as teclas, o indicador luminoso
acende.
• Marque 888 e mantenha pressionada a tecla cuja função deseja eliminar por pelo menos 6 segundos.
• Três flashes finais indicam que a operação foi concluída de maneira regular.

A função original pode ser restaurada redefinindo o código de ativação específico.

Se necessário, é possível reiniciar completamente o comando e trazê-lo de volta às condições iniciais.
ATENÇÃO: todas as configurações feitas pelo utilizador serão perdidas.

Processar da seguinte forma:
• No comando MELICONI, mantenha as teclas ON/OFF e MUTE pressionadas por pelo menos 6 segundos.
• Quando a luz indicadora piscar, solte e digite imediatamente o código 7001
• Três flashes finais indicam que a operação foi concluída.

RESET DO TELECOMANDO

CANCELAMENTO DA FUNÇÃO DE BOTÃO ÚNICO

ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DA INTERFACE OPTOPROBE

FUNÇÃO BLOQUEIO



● SE O CONTROLE REMOTO FOR NOVO E VOCÊ NÃO CONSEGUIR FAZER FUNCIONAMENTO
Verifique se fez exatamente o que está indicado no manual; em caso afirmativo, repita cuidadosamente todas as etapas
acima descrito.
É possível que o código definido no controle remoto não seja adequado para controlar o dispositivo desejado. Consulte o
site www.meliconi.com/guida para identificar o código específico associado ao seu aparelho. Em alternativa, tente introduzir
um a um todos os códigos da mesma marca indicados no site ou recebidos por SMS e verifique se funcionam.

● SE O CONTROLE REMOTO PARAR DE FUNCIONAR
Remova as baterias, pressione algumas teclas e insira baterias NOVAS. Certifique-se também de que o controle remoto esteja
apontado para o aparelho sem nenhum obstáculo no caminho.
Se necessário, tente digitar novamente o código usado para configurar o controle remoto.

● SE O CONTROLE REMOTO NÃO DISPONIBILIZAR ALGUMAS FUNÇÕES
Normalmente, o controle remoto MELICONI só disponibiliza as funções que são mostradas em seu teclado, desde que
também estejam presentes no controle remoto original.
Se você não conseguir realizar algumas funções PRINCIPAIS, provavelmente está usando um código impreciso; identifique e
defina um código mais adequado conforme descrito anteriormente.

● COMO VERIFICAR SE O CONTROLE REMOTO TRANSMITE SINAIS INFRAVERMELHOS
O olho humano não consegue detectar sinais infravermelhos; usar uma câmera (mesmo a do celular) e aponte o LED
infravermelho localizado na frente do controle remoto (não o LED vermelho acima) e pressione e segure a tecla ON/OFF no
comando.
Se através da câmera você vir o LED acender com flashes curtos branco/azul significa que o controle remoto está funcionando
e emitindo infravermelho.

Consultando o site www.meliconi.com/guida você pode obter informações detalhadas sobre o produto e como usá-lo
ferramentas online apropriadas para ativação rápida e fácil do controle remoto.

ATENÇÃO! Para obter assistência técnica é ESSENCIAL comunicar a MARCA e MODELO do aparelho que pretende controlar e
qual controle remoto MELICONI está utilizando.
Para entrar em contato com um operador, ligue para o call center +39 02 66012766 ou envie um e-mail para o endereço:
remotecontrols@meliconi.com

GARANTIA: 2 anos
Recomenda-se guardar o talão de compra para fazer valer a garantia. A garantia é anulada se o produto for adulterado ou usado
indevidamente.

ASSISTÊNCIA

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A maioria das avarias são causadas pela utilização de baterias insuficientemente carregadas.
Recomenda-se a sua verificação e substituição conforme ilustrado no capítulo INSERÇÃO
DAS PILHAS.

ATENÇÃO


