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Seki Easy Plus 
Brugervejledning 

PRODUCERET AF INSTRULOG A/S 
 

Tillykke med købet af din nye universalfjernbetjening. 
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Introduktion 
Du har nu fået din nye fjernbetjening. Seki Easy Plus er en simpel universalfjernbetjening med 

store, bløde knapper, der tilbyder dig at kopiere de mest almindeligt og generelt benyttede 

funktioner. De visuelle tal og ikoner i selve knapperne er forstørret, hvilket kan gøre dem 

nemmere at se. Vi er sikre på at du hurtigt vil blive fortrolig med din Seki Easy Plus 

fjernbetjening.  

 

Metoder 
Vi ser tre metoder, eller formål, hvorved Seki Easy Plus giver mening for dig: 

1) Du ønsker en simpel fjernbetjening der tilbyder helt basal kontrol af dit TV. 

2) Du ønsker en fjernbetjening med store taktile knapper som du kan mærke, og som 

giver dig fysisk feedback, så du er bevist om at du trykker på en knap. De store knapper 

fungerer også bedre visuelt end almindelige fjernbetjeninger. 

3) Du ønsker at kombinere flere forskellige TV enheder og derved flere forskellige 

fjernbetjeninger til én fjernbetjening. Eksempelvis hvis du har en fjernbetjening til dit 

TV, en til din TV Modtager og en til Go-box (enhed der læser undertekster, kontakt os 

gerne for yderligere information). Tre fjernbetjeninger kan blive konverteret til én, hvor 

kun de gængse funktioner bliver tilgængelige, såsom at skifte kanal, justere lydstyrke 

og lignende. 

 

Kom godt i gang 
Nu er det tid til at påbegynde kopiering af signalerne fra din almindelige, nuværende 

fjernbetjening, til din nye Seki Easy Plus. Det første du skal sørge for er at pakke Seki EasyPlus 

ud og indsætte batterier. Seki Easy Plus skal udstyres med helt almindelige AAA batterier. 

Sørg helst for at batterierne enten er nye eller fuldt opladet. Herefter kan du følge 

vejledningen nedenfor: 

 

 Trin 1 

Start med at danne dig et overblik. Hvilke knapper skal kopieres til hvilke knapper i din Seki 

Easy Plus, eller hvilke fjernbetjeninger skal kombineres til hvilke formål. Overblikket er vigtigt 

for også senere hen at vide, hvilke knapper der burde gøre hvad. Noter eller tegn det! Det er 

en god hjælp. 
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 Trin 2 

Når du har et overblik, skal du i gang med at kopiere knapfunktionerne fra din / dine 

nuværende fjernbetjening / fjernbetjeninger. Du skal derfor placere de to fjernbetjeninger 

lige overfor hinanden, så deres infrarøde sensorer befinder sig ikke mere end fem centimeter 

fra hinanden, i direkte linje. Sid eventuelt et andet sted end i stuen, så du ikke får tændt og / 

eller slukket for TV udstyr mens du er i gang. Det kan være forstyrrende. Du finder en 

illustration af placeringen herunder: 

 

  

 

 

 

Aktiver kopieringsfunktionen ved at trykke og holde på AV og VOL – (Lydstyrke Ned) 

knapperne i mindst fem sekunder. Når funktionen er aktiveret vil du kunne se et rødt LED lys 

ud for AV knappen. Seki Easy Plus er nu klar til at kopiere knapfunktioner. 

Trin 3 

Tryk på den knap på din Seki Easy Plus fjernbetjening, som skal have tildelt en funktion. Du vil 

muligvis bemærke at det røde LED lys ud for AV slukker. Tryk nu på den knap på din 

oprindelige fjernbetjening, som pågældende Seki Easy Plus knap skal overtage. Det røde LED 

lys vil lyse i et sekund og derefter blinke to gange hurtigt. Knappen er nu indlæst! 

Du skal højst sandsynligt lære din Seki Easy Plus flere knapfunktioner. Du skal derfor blot 

gentage processen: 

1. Tryk på den knap på Seki Easy Plus der skal have tildelt en funktion. 

2. Tryk på den respektive knap på din oprindelige fjernbetjening som skal kopieres over. 

Hvis muligt, bekræft kopieringen ved at holde øje med det røde LED lys og dennes signaler. 

 Trin 4 

Når du ikke har flere knapper der skal tildeles, eller har brug for en pause, tryk og hold igen 

på AV og VOL – (Lydstyrke Ned) for at forlade kopieringsfunktionen. 

 

Disclaimer: Vær opmærksom på at det ikke er alle knapper / funktioner på alle fjernbetjeninger der 

kan og vil kopieres! Det er ej heller alle TV der understøttes. Se en ikke altid opdateret liste på 

https://www.my-seki.com/en/seki-information-en/seki-compatibility, eller prøv engang. 

 

 

 

https://www.my-seki.com/en/seki-information-en/seki-compatibility
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