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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΕΤ-2144  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

To 2144 είναι συμβατό με τηλεχειριστήρια 433MHz που χρησιμοποιούν τα παρακάτω σετ 

ολοκληρωμένων: 

2260  
2262  
PT2264,5326  
SC5262,HT600,HT680,HT6207,HT6010,HT6012,  
HT6014,SMC918 Series,527  
1527 
2240 
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Μηδενισμός μνήμης 
1.Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 εωσότου το ενδεικτικό LED αναβοσβήσει 2 φορές.  
2. Αφήστε το κουμπί  2 (συνεχίζοντας να πιέζετε το κουμπί  1), πιέστε αργά το κουμπί 2 για  3 
φορές το ενδεικτικό θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.  
3. Αφήστε και τα 2 κουμπιά το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για να αντιγράψει το πρωτότυπο 
τηλεχειριστήριο. 
  
Αντιγραφή τηλεχειριστηρίου 
Βάλτε τα 2 τηλεχειριστήρια δίπλα-δίπλα μακριά από πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
(wifi, ασύρματα τηλέφωνα σε λειτουργία κλπ). 
 
Αντιγραφή τηλεχειριστηρίου σταθερού κωδικού 
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να αντιγράψετε, 
πιέστε αντίστοιχα το κουμπί 1 του ΥΕΤ-2144 εωσότου το ενδεικτικό αρχίσει να αναβοσβήνει, 
γεγονός που σημαίνει πως η εντολή έχει αντιγραφεί. 
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για τα υπόλοιπα κουτιά-εντολές. 
 
Αντιγραφή τηλεχειριστηρίου κυλιόμενου κωδικού 
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να αντιγράψετε, 
πιέστε αντίστοιχα το κουμπί 1 του ΥΕΤ-2144 εωσότου το ενδεικτικό αρχίσει να αναβοσβήνει, 
γεγονός που σημαίνει πως η εντολή έχει αντιγραφεί. 
Όταν αντιγραφεί το πρώτο κουμπί οι λειτουργίες των υπολοίπων κουμπιών θα 
προγραμματιστούν αυτόματα.  
Ακολουθήστε τις οδηγίες του δέκτη του αυθεντικού τηλεχειριστηρίου προκειμένου να 
δηλώσετε τον κλώνο του στον δέκτη τηλεχειρισμού. 
 
Ειδική διαδικασία για αντιγραφή τηλεχειριστηρίων  BFT MITTO2 & MITTO4 (παλιά 
έκδοση)  
1  Μηδενίστε την μνήμη του ΥΕΤ-2144. 
2  Πιέστε το κουμπί 1 του ΥΕΤ-2144 εωσότου το ενδεικτικό αναβοσβήσει 2 φορές και σβήσει, 
πιέστε το κουμπί 2 στιγμιαία ενώ συνεχίζεται να πιέζετε το κουμπί 1 για να μπει το ΥΕΤ-2144 
σε λειτουργία αντιγραφής τηλεχειριστηρίου BFT.  
3  Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 του τηλεχειριστηρίου BFT (θα μπει σε λειτουργία 
αποστολής κωδικού SEED), το ενδεικτικό στο YET-2144 θα αναβοσβήσει 2 φορές, αφήστε τα 
2 κουμπιά του τηλεχειριστηρίου BFT, στην συνέχεια πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του 
τηλεχειριστηρίου BFT, το ενδεικτικό στο ΥΕΤ-2144 θα αναβοσβήσει 3 φορές και στην 
συνέχεια θα παραμείνει αναμμένο δείχνοντας πως οι εντολές έχουν αντιγραφεί.  
 
Σημαντικές παρατηρήσεις:  
To κουμπί 1 στο ΥΕΤ-2144 πρέπει να παραμείνει πιεσμένο διαρκώς στα βήματα 2 και 3. 
Για να στείλει το 2144 τον κωδικό SEED που έχει αντιγράψει πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 
και 4. 
 
Σημείωση 
Για τα τηλεχειριστήρια κυλιόμενου κωδικού που έχετε αντιγράψει θα πρέπει να δηλώσετε τον 
κλώνο (YET-2144) στον δέκτη τηλεχειρισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος. 
 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι το τηλεχειριστήριο YET-2144 συμμορφώνεται προς 

τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED 2014/53/EU και 

φέρει τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 

http://www.tele.gr/gr/content/certificates. 
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