ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-6018
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου
Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η
πολικότητα τους να ταιριάζει με τα σημάδια που υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών.
Σημείωση: Αν το σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα
πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστήριου με την εισαγωγή κωδικού
1. Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό που έχετε, από τον πίνακα που υπάρχει στην
σελίδα που ακολουθεί. Αν δεν καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό με το κωδικό που
προγραμματίσατε δοκιμάστε τον δεύτερο, που αντιστοιχεί στην ίδια μάρκα κλιματιστικού κοκ εωσότου
καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό σας.
2. Για παράδειγμα αν έχετε κλιματιστικό μάρκας AUCMA μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό 0288, αν
αυτός δεν ελέγξει το κλιματιστικό σας δοκιμάστε τον κωδικό 0289 κλπ.
3. Πιέστε το κουμπί SELECT, πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό (για παράδειγμα 0288). Με
την ολοκλήρωση της εισαγωγής του κωδικού τα αριθμητικά πλήκτρα θα επανέλθουν σε κανονική
λειτουργία, για παράδειγμα 1 για επιλογή τρόπου λειτουργίας, 2 για την λειτουργία των περσίδων, 3 για
την κατεύθυνση, 4 για την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
4. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό και δοκιμάστε αν λειτουργεί κανονικά. Αν όχι
δοκιμάστε τον επόμενο κωδικό πχ. 0289 κοκ.

Αυτόματη αναζήτηση κωδικού
1. Αν δεν γνωρίζετε την μάρκα (κατασκευαστή) του κλιματιστικού σας ή αν η μάρκα δεν αναφέρεται
στον πίνακα που ακλουθεί μπορείτε να δοκιμάσετε την διαδικασία αυτόματης αναζήτησης κωδικού
όπως περιγράφεται ακολούθως:
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό σας και πιέστε το κουμπί SELECT για τουλάχιστον
5 δευτερόλεπτα. Το τηλεχειριστήριο μπαίνει σε λειτουργία αυτόματης εναλλαγής των κωδικών που
υπάρχουν αποθηκευμένοι στη μνήμη του. Όταν ο κωδικός που εκπέμπεται ταιριάζει με αυτόν του
κλιματιστικού σας θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, από τον βομβητή του κλιματιστικού σας. Εκείνη τη
στιγμή πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου (εκτός από τo SELECT).
3. Σημείωση: Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα πιέστε οποιοδήποτε κουμπί όσο πιο γρήγορα μπορείτε,
σε διαφορετική περίπτωση θα επιλέξετε τον επόμενο κωδικό που μπορεί να μην ελέγχει το κλιματιστικό
σας.
4. Αν η παραπάνω διαδικασία γίνει με επιτυχία το τηλεχειριστήριο θα ελέγχει κανονικά την συσκευή.
Αν αυτό δεν γίνει επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

Κανονική χρήση
Είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνας απλά στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό και επιλέξτε τον
τρόπο λειτουργίας που επιθυμείτε. Με την λειτουργία Q.COOL το καλοκαίρι θα θέτει το κλιματιστικό σε
λειτουργία ψύξης μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία ενώ με τα κουμπιά ΤΕΜΡ +/- μπορείτε
να μεταβάλετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Αντίστοιχα τον χειμώνα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
λειτουργία Q.HEAT.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σαν χρονοδιακόπτη αρκεί να είναι στραμμένο προς
τον αισθητήρα του κλιματιστικού.
Πιέστε το κουμπί TIMER OFF ένδειξη του ρολογιού θα εμφανιστεί την οθόνη και η ένδειξη ώρας θα
αναβοσβήνει.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΤΕΜΡ + και ΤΕΜΡ – για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα
σβήσει το κλιματιστικό. .
Η ένδειξη του χρόνου θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από 8 δευτερόλεπτα.
Αντίστοιχα μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα που θα ανάβει το κλιματιστικό πιέζοντας το κουμπί TΙMΕR
ON.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του κλιματιστικού από το τηλεχειριστήριο με
τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη θα πρέπει το τηλεχειριστήριο να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα
υπέρυθρων εντολών του κλιματιστικού. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εκτελούνται οι εντολές.

ΠΡΟΣΟΧΗ
2. Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του κλιματιστικού από το τηλεχειριστήριο με
τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη θα πρέπει το τηλεχειριστήριο να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα
υπερύθρων εντολών του κλιματιστικού. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εκτελούνται οι εντολές.
3. Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε
τις μπαταρίες από το εσωτερικό του.
4. Αν οι ενδείξεις τις οθόνης είναι αχνές ή δεν ελέγχεται σωστά το κλιματιστικό σας αλλάξτε τις
μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με καινούριες.

Πίνακας αντιστοίχησης κωδικών τηλεχειρισμού και κατασκευαστών.
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