
ΜΑΡΚΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΚΑΙ 006 LOWE OPTA 009 SELECO 016 
BLAUPUNKT 021 MIVAR 036 SHARP-JVC 032 
BRIONVEGA 034 NORDMENDE 007 SIEMENS 021 
CGE-
IMPERIAL 

014 PANASONIC 021 SINUDYNE 010 

DAEWOO 006 PHILCO 014 SONY 031 
FORMENTI 013 PHILIPS 011 TELEFUNKEN 007 
GRUNDIG 021 SABA 007 THOMSON 007 
HITACHI 003 SAMSUNG 012 THORN 

FERGUSON 
000 

ITT/NOKIA 002 SANYO 015 TOSHIBA 032 
 
Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο πρέπει να εγκαταστήσετε 2 αλκαλικές 
μπαταρίες 1.5V (LR03-AAA). Όταν το τοποθετείτε τις μπαταρίες δώστε ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε να τοποθετηθούν με τη σωστή πολικότητα (υπάρχουν ενδείξεις στην υποδοχή των 
μπαταριών). Για την απρόσκοπτη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου πρέπει να περάσετε στη 
μνήμη του τους αντίστοιχους κωδικούς για κάθε τρόπο λειτουργίας του (TV-SAT-DTT). 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ: 
Αν η μάρκα της τηλεόρασης αναφέρετε στον παραπάνω πίνακα μπορείτε να προχωρήσετε 
στην διαδικασία «Αναζήτηση για δεδομένη μάρκα τηλεόρασης». Για όλες τις άλλες συσκευές 
που δεν αναφέρονται στο πίνακα πρέπει να κάνετε πλήρως τη διαδικασία αναζήτησης 
κωδικού προγραμματισμού για τη συγκεκριμένη συσκευή. 
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΗ ΜΑΡΚΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (για μάρκες που 
αναφέρονται στον πίνακα) 
 
1. Ανάψτε τη τηλεόραση σας. 
 

2. Πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο  
 
3. Επιλέξτε το τριψήφιο κωδικό, που αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασης σας από τον 
Πίνακα. (π.χ για τηλεόραση Philips ο κωδικός είναι 011). 
 
4. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  εωσότου ανάψει το ενδεικτικό led. Στη 
συνέχεια πληκτρολογήστε το τριψήφιο κωδικό μέσω των αριθμητικών κουμπιών. Το 

ενδεικτικό led θα παραμένει αναμμένο. Πιέστε (στιγμιαία) το κουμπί  στρέφοντας το 
τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση. Το ενδεικτικό led αρχίζει να αναβοσβήνει δείχνοντας 
πως η διαδικασία αυτόματης αναζήτησης έχει ξεκινήσει. 
 
5. Μόλις η τηλεόραση σβήσει πιέστε αμέσως οποιοδήποτε κουμπί προκειμένου να 
σταματήσει αυτόματα η αναζήτηση. 
 
6. Ο κωδικός του μοντέλου της τηλεόρασης σας έχει περάσει στη μνήμη του 
τηλεχειριστηρίου. Ανάψτε πάλι τη τηλεόραση και επιβεβαιώστε πως η συσκευή 
ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές του τηλεχειριστηρίου. Αν η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται 
κανονικά επαναλάβετε την διαδικασία από το βήμα 4. 
 
Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα από την αναζήτηση κωδικού με εισαγωγή του κωδικού 
μάρκας δεν είναι ικανοποιητικά πρέπει να κάνετε όλη τη διαδικασία αυτόματης εύρεσης 
κωδικού συσκευής. 
 
 
 



 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 
 
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θα ελέγχει το τηλεχειριστήριο TV ή SAT 
 

2. Επιλέξτε τη συσκευή από το τηλεχειριστήριο πιέζοντας το αντίστοιχο κουμπί. 
 
3. Πιέστε το κουμπί . 
 

4. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  εωσότου το ενδεικτικό led αναβοσβήσει 
δύο φορές.  
 

5. Σημαδεύοντας με το τηλεχειριστήριο τη τηλεόραση αφήστε το κουμπί . Μόλις το 
ενδεικτικό led σβήσει ξεκινά η διαδικασία πλήρους αυτόματης αναζήτησης που «σαρώνει» 
όλους του κωδικούς που υπάρχουν στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου. Το ενδεικτικό led 
αναβοσβήνει όσο εναλλάσσονται οι κωδικοί των μοντέλων 
 
6. Μόλις η συσκευή (τηλεόραση ή δορυφορικός δέκτης) σβήσει πιέστε αμέσως οποιοδήποτε 
κουμπί προκειμένου να σταματήσει αυτόματα η αναζήτηση. 
 
7. Ο κωδικός του μοντέλου της τηλεόρασης σας έχει περάσει στη μνήμη του 
τηλεχειριστηρίου και το ενδεικτικό led αναβοσβήνει 4 φορές. 
 
8. Ανάψτε πάλι τη τηλεόραση και επιβεβαιώστε πως η συσκευή ανταποκρίνεται σε όλες τις 
εντολές του τηλεχειριστηρίου. Αν η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται κανονικά επαναλάβετε την 
διαδικασία από το βήμα 3. 
 
ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΚΩ∆ΙΚΟ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ: 
 
Είναι δυνατόν να «διαβάσετε» τον κωδικό που έχει καταχωρηθεί στη μνήμη του 
τηλεχειριστηρίου και ελέγχει μια από τις δύο συσκευές (TV ή SAT). 
 

Επιλέξετε τη συσκευή το κωδικό της οποίας θέλετε να αναγνωρίσετε και κρατήστε 
πατημένο το κουμπί. Στη συνέχεια πιέστε (στιγμιαία) το κουμπί  
 
Μόλις πιέσετε το κουμπί  το ενδεικτικό led ξεκινά να αναβοσβήνει. Μετρήστε τον αριθμό 
των αναλαμπών που αντιστοιχούν στο κάθε ψηφίο του κωδικού. 
 
* Το άθροισμα των σύντομων αναλαμπών δηλώνει τον αριθμό του αντίστοιχου ψηφίου του 
κωδικού. 
* Το 0 μηδέν δηλώνεται με μια μακράς διάρκειας αναλαμπή. 
* Μεταξύ των αριθμών που αντιστοιχούν στο κάθε ψηφίο του κωδικού μεσολαβεί μια παύση 2 
δευτερολέπτων. 
 
Παράδειγμα: κωδικός: 107 
Μία (1) σύντομη αναλαμπή,-παύση-(1) μία μακράς διάρκειας αναλαμπή- (7) επτά σύντομες 
αναλαμπές. 
 
Παράδειγμα: κωδικός: 1005 
Μία (1) σύντομη αναλαμπή,-παύση-μία (1) μακράς διάρκειας αναλαμπή- παύση- μία (1) 
μακράς διάρκειας αναλαμπή – παύση- πέντε (5) σύντομες αναλαμπές. 
 


