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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤe01 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ 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 

 
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. 
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. 
Πιέστε ταυτόχρονα τα 2 κουµπιά µε την ένδειξη S, το κουµπί µε την ένδειξη one key θα φωτοβολεί. 
Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό (παράδειγµα για τον κωδικό 0288 πρώτα πιέστε το 0 µετά το 2, µετά το 
8 και µετά πάλι το 8.  Μετά την εισαγωγή του κωδικού αυτός αποθηκεύεται αυτόµατα στη συσκευή.  Σε 
κανονική λειτουργία τα κουµπιά 1 έως 4 ενεργοποιούν τις διαφορετικές  λειτουργίες ροής του αέρα του 
κλιµατιστικού ( παράδειγµα πιέζοντας 1 καθορίζεται τον τρόπο λειτουργίας των περσίδων, 2 
παλινδροµούν, 3 καθορίζεται την κλίση, 4 την ταχύτητα του ανεµιστήρα κλπ). 
Πιέζοντας το κουµπί One Key το κλιµατιστικό ενεργοποιείται.  Αν δεν ενεργοποιηθεί δοκιµάστε τον 
επόµενο κωδικό που να αντιστοιχεί  στην µάρκα του κλιµατιστικού σας, αν πάλι δεν ενεργοποιηθεί 
δοκιµάστε τον επόµενο,  εωσότου ενεργοποιηθεί. 

  
Αυτόµατη αναζήτηση κωδικού 

 

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: 
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιµατιστικό σας και πιέστε ταυτόχρονα τα δύο κουµπιά S 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 τα S).  
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.  
Αν η παραπάνω διαδικασία γίνει µε επιτυχία πιέζοντας το κουµπί One Key το κλιµατιστικό θα αρχίσει να 
λειτουργεί. Αν αυτό δεν γίνει επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.  

 
Κανονική χρήση 

 
Είτε είναι καλοκαίρι είτε χειµώνας απλά στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιµατιστικό και πιέστε το  
κουµπί one key. Το τηλεχειριστήριο έχει ενσωµατωµένο αισθητήρα θερµοκρασίας και καταλαβαίνει αν 
είναι χειµώνας ή καλοκαίρι. Αν είναι χειµώνας  η θερµοκρασία ρυθµίζεται αυτόµατα στους 20

o
 C αν είναι 

καλοκαίρι ρυθµίζεται στους 26
o
 C. Αν θέλετε διαφορετική θερµοκρασία µπορείτε να την ρυθµίσετε 

χρησιµοποιώντας τα κουµπιά temp + & temp -.  
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Πίνακας αντιστοίχησης κωδικών τηλεχειρισµού και κατασκευαστών. 

 

 
 

 


