ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ QD-CM01
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

1.
Ένδειξη τύπου συσκευής που
έχετε επιλέξει
2.
Ένδειξη ώρας
3.
Ένδειξη κωδικού
4.
Ο χρονοδιακόπτης είναι
ενεργοποιημένος
5.
Ο χρονοδιακόπτης είναι
απενεργοποιημένος
6.
Ένδειξη ημέρας
7.
Ένδειξη Εβδομάδας
8.
Ένδειξη ξυπνητηριού
9.
Σίγαση
10.
Αυτόματη λειτουργία
11.
Λειτουργία ψύξης
12.
Λειτουργία αφύγρανσης
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13.
Λειτουργία εξαερισμού
14.
Λειτουργία θέρμανσης
15.
Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
sleep
16.
Διεύθυνση ροής αέρα
17.
Κίνηση περσίδων αέρα
18.
Ένδειξη εκπομπής εντολής
19.
Ένδειξη θερμοκρασίας
20.
Βαθμοί Φαρεναίτ
21.
Βαθμοί Κελσίου
22.
Ένδειξη θερμοκρασίας
δωματίου
23.
Ένδειξη λειτουργίας
ανεμιστήρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ TV
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ CD DVD
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και εισάγετε 3 καινούριες μπαταρίες τύπου ΑΑΑ (δεν
περιλαμβάνονται στη συσκευασία).

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση μπαταριών: Ποτέ μην αναμιγνύεται παλιές και νέες
μπαταρίες.
Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε για πολύ καιρό το τηλεχειριστήριο αφαιρέστε τις
μπαταρίες από το εσωτερικό του.
Βεβαιωθείτε πως οι μπαταρίες που χρησιμοποιείτε είναι σε καλή κατάσταση. Σε διαφορετική
περίπτωση το τηλεχειριστήριο μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Βρείτε από την λίστα κωδικών για συμβατά κλιματιστικά τον κωδικό που
αντιστοιχεί στην συσκευή σας.
2. Πιέστε το κουμπί SELECT DEVICE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε AC (Θα
αναγράφετε η ένδειξη AC πάνω αριστερά στην οθόνη)
3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SET και πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί POWER οι
ενδείξεις του τετραψήφιου κωδικού θα αναβοσβήνουν στην οθόνη.
4. Πληκτρολογήστε-χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά- των πρώτο κωδικό
που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό σας.
5. Δοκιμάστε αν το κλιματιστικό σας ελέγχεται κανονικά από το τηλεχειριστήριο.
6. Σε περίπτωση που δεν ελέγχετε κανονικά δοκιμάστε τον επόμενο κωδικό που
αντιστοιχεί στην εταιρία του κλιματιστικού που διαθέτετε.
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
Αν η μάρκα του κλιματιστικού που έχετε δεν αναφέρεται στους πίνακες για να
αναζητήσετε κωδικό που πιθανόν ταιριάζει
1. Πιέστε το κουμπί SELECT DEVICE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε AC (Θα
αναγράφετε η ένδειξη AC πάνω αριστερά στην οθόνη)
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SET και πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί POWER οι
ενδείξεις του τετραψήφιου κωδικού θα αναβοσβήνουν στην οθόνη αφήστε τα δύο
κουμπιά.
3. Έχοντας στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό πιέστε διαδοχικά τα
κουμπί CH+ ή CH- εωσότου ακούσετε ένα ενδεικτικό ήχο λήψης εντολής από το
κλιματιστικό σας.
4. Μόλις ακουστεί ο ήχος πιέστε το κουμπί SET και στην συνέχεια δοκιμάστε αν
λειτουργεί κανονικά το κλιματιστικό σας.
Αν το τηλεχειριστήριο δεν ελέγχει το κλιματιστικό επαναλάβετε την διαδικασία
επιλέγοντας τον επόμενο κωδικό με το οποίο θα εκπέμψει ηχητική ένδειξη το
κλιματιστικό σας.
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ΣΑΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ
Αν η μάρκα του κλιματιστικού που έχετε δεν αναφέρεται στους πίνακες για να
αναζητήσετε κωδικό που πιθανόν ταιριάζει και δεν θέλετε να πατάτε
επαναλαμβανόμενα τα κουμπιά CH+ ή CH- κάντε την παρακάτω διαδικασία
αυτόματης σάρωσης
1. Πιέστε το κουμπί SELECT DEVICE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε AC (Θα
αναγράφετε η ένδειξη AC πάνω αριστερά στην οθόνη)
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SET για 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη του
τετραψήφιου κωδικού θα αρχίσει να αναβοσβήσει στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς
το κλιματιστικό και αφήστε το κουμπί SET.
3. Οι κωδικοί θα αρχίσουν να αλλάζουν αυτόματα, μόλις ακουστεί ο ενδεικτικός
ήχος από το κλιματιστικό πιέστε το γρηγορότερο δυνατό οιοδήποτε κουμπί του
τηλεχειριστηρίου και στην συνέχεια δοκιμάστε αν λειτουργεί κανονικά το κλιματιστικό
σας.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Βρείτε από την λίστα κωδικών για συμβατά κλιματιστικά τον κωδικό που
αντιστοιχεί στην συσκευή σας.
2. Πιέστε το κουμπί SELECT DEVICE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε TV (Θα
αναγράφετε η ένδειξη TV πάνω αριστερά στην οθόνη)
3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SET και πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί POWER οι
ενδείξεις του τετραψήφιου κωδικού θα αναβοσβήνουν στην οθόνη.
4. Πληκτρολογήστε-χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά- των πρώτο κωδικό
που αντιστοιχεί στην τηλεόραση σας.
5. Δοκιμάστε την τηλεόραση σας αν ελέγχεται κανονικά από το τηλεχειριστήριο.
6. Σε περίπτωση που δεν ελέγχετε κανονικά δοκιμάστε τον επόμενο κωδικό που
αντιστοιχεί στην εταιρία της τηλεόρασης που διαθέτετε.
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ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
Αν η μάρκα της τηλεόραση που έχετε δεν αναφέρεται στους πίνακες για να
αναζητήσετε κωδικό που πιθανόν ταιριάζει
1. Πιέστε το κουμπί SELECT DEVICE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε TV (Θα
αναγράφετε η ένδειξη TV πάνω αριστερά στην οθόνη)
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SET και πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί POWER οι
ενδείξεις του τετραψήφιου κωδικού θα αναβοσβήνουν στην οθόνη αφήστε τα δύο
κουμπιά.
3. Έχοντας στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση θέστε την σε
λειτουργία και πιέστε διαδοχικά τα κουμπί CH+ ή CH- εωσότου η τηλεόραση
αλλάξει κανάλι.
4. Μόλις αλλάξει κανάλι πιέστε το κουμπί SET και στην συνέχεια δοκιμάστε αν
λειτουργεί κανονικά η συσκευή σας.
Αν το τηλεχειριστήριο δεν ελέγχει όλες τις λειτουργίες της τηλεόρασης επαναλάβετε
την διαδικασία επιλέγοντας τον επόμενο κωδικό με τον οποίο αλλάξει κανάλι η
τηλεόραση σας.
ΣΑΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ
Αν η μάρκα του κλιματιστικού που έχετε δεν αναφέρεται στους πίνακες για να
αναζητήσετε κωδικό που πιθανόν ταιριάζει και δεν θέλετε να πατάτε
επαναλαμβανόμενα τα κουμπιά CH+ ή CH- κάντε την παρακάτω διαδικασία
αυτόματης σάρωσης
1. Πιέστε το κουμπί SELECT DEVICE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε TV (Θα
αναγράφετε η ένδειξη TV πάνω αριστερά στην οθόνη)
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SET για 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη του
τετραψήφιου κωδικού θα αρχίσει να αναβοσβήσει ενεργοποιήστε την τηλεόραση και
στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτή και αφήστε το κουμπί SET.
3. Οι κωδικοί θα αρχίσουν να αλλάζουν αυτόματα, μόλις η τηλεόραση αλλάξει
κανάλι πιέστε το γρηγορότερο δυνατό οιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου και
στην συνέχεια δοκιμάστε αν λειτουργεί κανονικά το κλιματιστικό σας.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ CD-DVD

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
7. Βρείτε από την λίστα κωδικών για συμβατά κλιματιστικά τον κωδικό που
αντιστοιχεί στην συσκευή σας.
8. Πιέστε το κουμπί SELECT DEVICE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε DISC (Θα
αναγράφετε η ένδειξη DISC πάνω αριστερά στην οθόνη)
9. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SET και πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί POWER οι
ενδείξεις του τετραψήφιου κωδικού θα αναβοσβήνουν στην οθόνη.
10. Πληκτρολογήστε-χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά- των πρώτο κωδικό
που αντιστοιχεί στην τηλεόραση σας.
11. Δοκιμάστε την τηλεόραση σας αν ελέγχεται κανονικά από το τηλεχειριστήριο.
12. Σε περίπτωση που δεν ελέγχετε κανονικά δοκιμάστε τον επόμενο κωδικό που
αντιστοιχεί στην εταιρία της τηλεόρασης που διαθέτετε.
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
Αν η μάρκα της τηλεόραση που έχετε δεν αναφέρεται στους πίνακες για να
αναζητήσετε κωδικό που πιθανόν ταιριάζει
5. Πιέστε το κουμπί SELECT DEVICE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε DISC (Θα
αναγράφετε η ένδειξη DISC πάνω αριστερά στην οθόνη)
6. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SET και πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί POWER οι
ενδείξεις του τετραψήφιου κωδικού θα αναβοσβήνουν στην οθόνη αφήστε τα δύο
κουμπιά.
7. Έχοντας στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς το CD θέστε σε λειτουργία
αναπαραγωγής και πιέστε διαδοχικά τα κουμπί CH+ ή CH- εωσότου σταματήσει η
αναπαραγωγή.
8. Μόλις σταματήσει η αναπαραγωγή πιέστε το κουμπί SET και στην συνέχεια
δοκιμάστε αν λειτουργεί κανονικά η συσκευή σας.
Αν το τηλεχειριστήριο δεν ελέγχει όλες τις λειτουργίες του CD/DVD επαναλάβετε την
διαδικασία επιλέγοντας τον επόμενο κωδικό με τον οποίο αλλάξει κανάλι η
τηλεόραση σας.
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ΣΑΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ
Αν η μάρκα του κλιματιστικού που έχετε δεν αναφέρεται στους πίνακες για να
αναζητήσετε κωδικό που πιθανόν ταιριάζει και δεν θέλετε να πατάτε
επαναλαμβανόμενα τα κουμπιά CH+ ή CH- κάντε την παρακάτω διαδικασία
αυτόματης σάρωσης
4. Πιέστε το κουμπί SELECT DEVICE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε DISC (Θα
αναγράφετε η ένδειξη DISC πάνω αριστερά στην οθόνη)
5. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SET για 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη του
τετραψήφιου κωδικού θα αρχίσει να αναβοσβήσει ενεργοποιήστε σε λειτουργία
αναπαραγωγής το CD/DVD και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτό και αφήστε το
κουμπί SET.
6. Οι κωδικοί θα αρχίσουν να αλλάζουν αυτόματα, μόλις σταματήσει η
αναπαραγωγή του δίσκου πιέστε το γρηγορότερο δυνατό οιοδήποτε κουμπί του
τηλεχειριστηρίου και στην συνέχεια δοκιμάστε αν λειτουργεί κανονικά το κλιματιστικό
σας.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Ρύθμιση ώρας
Πιέστε το κουμπί SET κρατώντας το πατημένο πιέστε και το κουμπί CLOCK και
ελευθερώστε και τα δύο κουμπιά. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH+ και CH- για να
ρυθμίσετε την ώρα.
Ρύθμιση χρονολογίας
Όταν έχετε ρυθμίσει την ώρα πιέστε ξανά το κουμπί CLOCK η ένδειξη της
χρονολογίας θα αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH+ και CH- για να
ρυθμίσετε την χρονολογία.
Ρύθμιση μήνα
Όταν έχετε ρυθμίσει την χρονολογία πιέστε ξανά το κουμπί CLOCK η ένδειξη μήνα
θα αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH+ και CH- για να ρυθμίσετε τον
μήνα.
Ρύθμιση ημερομηνίας
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Όταν έχετε ρυθμίσει τον μήνα πιέστε ξανά το κουμπί CLOCK η ένδειξη ημερομηνίας
θα αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH+ και CH- για να ρυθμίσετε την
ημερομηνία.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ρυθμίσεων η ρύθμιση της ημέρας γίνεται
αυτόματα.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Ρύθμιση ώρας ξυπνητηριού
Πιέστε το κουμπί SET κρατώντας το πατημένο πιέστε και το κουμπί SLOW και
ελευθερώστε και τα δύο κουμπιά. To σύμβολο του ξυπνητηριού θα αναβοσβήνει
στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH+ και CH- για να ρυθμίσετε την ώρα
μόλις ολοκληρώσετε την ρύθμιση πιέστε το κουμπί SET. Στην οθόνη θα εμφανίζεται
το σύμβολο του ξυπνητηριού και η τρέχουσα ώρα.
Την ώρα ξυπνητηριού ο βομβητής του τηλεχειριστηρίου θα εκπέμπει ήχο για 30
δευτερόλεπτα και να σταματά αυτόματα.
Για να καταργήσετε την ώρα ξυπνητηριού, πιέστε το κουμπί SET κρατώντας το
πατημένο πιέστε και το κουμπί SLOW.
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη εντολή ανοίγματος
Πιέστε το κουμπί TIMER ON το σήμα του χρονοδιακόπτης θα ανάβει στην οθόνη.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH+ και CH- για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να
δοθεί εντολή ανοίγματος του κλιματιστικού 5 δευτερόλεπτα μετά την ρύθμιση της
ώρας η ρύθμιση θα αποθηκευτεί και την καθορισμένη ώρα το τηλεχειριστήριο θα
στείλει εντολή ανοίγματος στο κλιματιστικό.
Σημαντική σημείωση: O πομπός υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου πρέπει να είναι
στραμμένος προς τον αισθητήρα του κλιματιστικού προκειμένου να ληφθεί η εντολή
ανοίγματος.
Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη εντολή σβησίματος
Πιέστε το κουμπί TIMER OFF το σήμα του χρονοδιακόπτη θα ανάβει στην οθόνη.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά CH+ και CH- για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να
δοθεί εντολή σβησίματος του κλιματιστικού 5 δευτερόλεπτα μετά την ρύθμιση της
ώρας η ρύθμιση θα αποθηκευτεί και την καθορισμένη ώρα το τηλεχειριστήριο θα
στείλει εντολή κλεισίματος στο κλιματιστικό.
Σημαντική σημείωση: O πομπός υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου πρέπει να είναι
στραμμένος προς τον αισθητήρα του κλιματιστικού προκειμένου να ληφθεί η εντολή
ανοίγματος.
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