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ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
 
QD-JMY2008 
 

 
 
Το  QD JMY 2008 είναι μια εξελιγμένη συσκευή ανάγνωσης της κωδικοποίησης ενός 
τηλεχειριστηρίου κλιματιστικού. Αναγνωρίζει την κωδικοποίηση και εμφανίζει στην 
οθόνη του τον αντίστοιχο κωδικό τηλεχειριστηρίου της QUNDA  
 
 
 
Ενδείξεις  Κατάστασης:      AU       Αυτόματη αποκωδικοποίηση 
                                            -------  Χειροκίνητη αποκωδικοποίηση 
 
Ενδείξεις  Κωδικοποίησης: Τα δύο πρώτα ψηφία απεικονίζουν τον κωδικό του 
συστήματος, τα δύο τελευταία ψηφία απεικονίζουν τα δεδομένα.  
 
 
 
1. Εγκατάσταση μπαταριών 
Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήσετε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑ. Δώστε 
ιδιαίτερη προσοχή στα σημάδια πολικότητας που υπάρχουν στην υποδοχή ώστε οι 
μπαταρίες να τοποθετηθούν με την σωστή πολικότητα. 
 
2. Αυτόματη ανίχνευση κωδικοποίησης 
Πιέστε το το POWER για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Στο τηλεχειριστήριο που 
θέλετε να αποκωδικοποιήσετε επιλέξτε COOL (ψύξη) και στρέψτε το προς τον 
αισθητήρα (δέκτη IR) του JMY 2008.  Πιέστε αύξηση ή μείωση θερμοκρασίας +/- μία 
φορά. Η συσκευή θα ανιχνεύσει τον κωδικό του συστήματος, θα εμφανιστεί η ένδειξη 
PASS και θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος. Όταν στην οθόνη απεικόνισης 
συστήματος (SYSTEM) εμφανιστεί η ένδειξη PASS,  πιέστε άλλη μια φορά + ή – στο 
τηλεχειριστήριο που θέλετε να διαβάσετε την κωδικοποίηση του. Στην οθόνη 
δεδομένων (DATA) θα εμφανιστεί η ένδειξη PASS και θα ακουστεί ένας 
παρατεταμένος ήχος. 
Ανατρέξτε στον πίνακα που υπάρχει στις επόμενες σελίδες για να δείτε ποια 
τηλεχειριστήρια είναι συμβατά με τον κωδικό που έχει εμφανιστεί.  

Ένδειξη συστήματος 

Ένδειξη δεδομένων  

Ένδειξη σήματος 

Επιλογή συστήματος 

Ενδείξεις κατάστασης PASS/FAIL 

Κωδικοί DATA & SYSTEM (για 
τηλεχειριστήρια QUNDA) 

Δέκτης υπερύθρων 

Κουμπί ενεργοποίησης-
απενεργοποίησης 

Βομβητής 
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Αν για παράδειγμα μετά την ανάγνωση του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου  
εμφανιστεί η ένδειξη 01-03 μπορείτε να επιλέξτε ΚΤ-109 και να βάλετε κωδικό 002 ή 
ΚΤ 508 ή ΚΤ -518 και να βάλετε κωδικό 012 ή 026 ή 273. 
 
3. Χειροκίνητη ανίχνευση κωδικού 
Αν δεν είναι δυνατή η αυτόματη ανάγνωση του κωδικού σβήστε και ενεργοποιήστε εκ 
νέου το JMY 2008. Πιέστε μια φορά το κουμπί System V ή Λ. Στο τηλεχειριστήριο 
που θέλετε να αποκωδικοποιήσετε επιλέξτε COOL (ψύξη) και στρέψτε το προς τον 
αισθητήρα (δέκτη IR) του JMY 2008, Πιέστε αύξηση ή μείωση θερμοκρασίας +/- μία 
φορά. Η συσκευή θα ανιχνεύσει τον κωδικό του συστήματος, θα εμφανιστεί η ένδειξη 
PASS και στις 2 ενδείξεις και θα ακουστεί ένας παρατεταμένος ήχος. Αν δεν 
εμφανιστεί η ένδειξη PASS πιέστε άλλη μια φορά το κουμπί System V ή Λ και 
επαναλάβετε την διαδικασία κ.ο.κ αν σε καμία επιλογή SYSTEM δεν εμφανιστεί η 
ένδειξη PASS τότε το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο δεν είναι συμβατό. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Η συσκευή λειτουργεί μόνο με τηλεχειριστήρια κλιματιστικών και μπορεί να 
αναγνωρίσει πάνω από το 95% των τηλεχειριστηρίων που υπάρχουν στην 
αγορά. 
Η αναγνώριση του κωδικού  διαρκεί περίπου 5 δευτερόλεπτα 
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