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Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών 

από άλλο τηλεχειριστήριο 

 

QD L002  

 

Οδηγίες Χρήσης 
 
 
Γενικά 

 
Το QD L002 µπορεί να αντιγράψει τηλεχειριστήρια από 4 διαφορετικές συσκευές (CD, LD, 
VCD, DVD). Aν θέλετε να αντιγράψετε τηλεχειριστήριο κλιµατιστικού θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσετε το QD L001E,το QD L002 δεν αντιγράφει τηλεχειριστήρια κλιµατιστικών. 
 
Εγκατάσταση µπαταριών 
Ανοίξτε το καπάκι των µπαταριών και τοποθετήστε δύο µπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στα σηµάδια πολικότητα που υπάρχουν στην υποδοχή. Μετά την 
εγκατάσταση των µπαταριών πιέστε το κουµπί POWER, αν το ενδεικτικό led ανάβει οι 
µπαταρίες έχουν εγκατασταθεί σωστά. 
 
∆ιαδικασία αντιγραφής εντολών 

 
 
1. Βάλτε απέναντι από το QD L002 το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε. Η 
απόσταση µεταξύ τους δεν πρέπει να ξεπερνά το 1cm σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
αντιγραφής. 
 

 
 
 
2. Πιέστε το κουµπί TV στο QD L002 και κρατήστε το πατηµένο. Το ενδεικτικό αρχικά θα 
φωτοβολεί ασθενικά και στην συνέχεια πιο ισχυρά. Αφήστε το κουµπί το QD L002 είναι σε 
λειτουργία αντιγραφής και µπορεί να δεχθεί εντολές από τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης που 
έχετε απέναντι του. 
 

 
 
 
 
3. Στο QD L002 πιέστε το πρώτο κουµπί τη λειτουργία του οποίου θέλετε να αντιγράψετε. 
Για παράδειγµα πιέστε το POWER, το  ενδεικτικό TV θα αναβοσβήσει  και το QD L002 θα 
είναι έτοιµο να αντιγράψει την εντολή POWER από το τηλεχειριστήριο που έχει απέναντι του.. 
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4. Πιέστε το κουµπί POWER  για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο στο πρωτότυπο 
τηλεχειριστήριο. Το ενδεικτικό TV στο QD L002 θα πρέπει να αναβοσβήσει και στην συνέχεια 
να µείνει για λίγο αναµµένο, αυτό σηµαίνει πως η εντολή έχει αντιγραφεί µε επιτυχία.  
 

 
 
5. Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4 για να αντιγράψετε όλες τις εντολές του τηλεχειριστηρίου. 
6. Όταν έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία αντιγραφής πιέστε το κουµπί TV στο QD L002, το 
ενδεικτικό θα σβήσει και µπορείτε πλέον να το χρησιµοποιήσετε για να ελέγχετε την 
τηλεόραση όπως και το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο. 
 

 
 
 
7. Αν το ενδεικτικό στο κουµπί TV ανάψει εκ νέου επαναλάβετε τα  βήµατα 3 και 4 εωσότου 
σβήσει το ενδεικτικό. 
 
8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιγραφής ελέγξετε αν όλα τα κουµπιά του QD 
L002 λειτουργούν κανονικά. 
 
Η µέθοδος εκµάθησης για τα τηλεχειριστήρια των υπολοίπων εντολών είναι ακριβώς όµοια µε 
αυτή που ακολουθήσατε για να αντιγράψετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. 
 
Κανονική λειτουργία του QD L002 

 
Επιλέξτε την συσκευή που θέλετε να ελέγξετε πιέζοντας ένα από το κουµπιά συσκευών (TV, 
DVD, SAT ή AUX) του QD L002, για παράδειγµα αν θέλετε να ελέγξετε την τηλεόραση 
επιλέξτε TV και δώστε τις εντολές που επιθυµείτε. 
 
Επίλυση προβληµάτων λειτουργίας 

Σε περίπτωση που αντιµετωπίσετε κάποιο πρόβληµα κατά την λειτουργία ή τον 
προγραµµατισµό του QD L002 ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις: 
 
1. Βεβαιωθείτε πως οι µπαταρίες είναι καινούριες και καλά φορτισµένες. 
2. ∆ιαβάστε προσεκτικά την διαδικασία εκµάθησης-αντιγραφής εντολών και επαναλάβετε 
την διαδικασία αντιγραφής. 
3. Το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι αυτό που συνοδεύει την συσκευή από το 
εργοστάσιο. Μην χρησιµοποιείτε τηλεχειριστήρια που είναι αντιγραµµένα.  
4. Ελέγξετε πως δεν υπάρχει κάποιο εµπόδιο µεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής 
που ελέγχετε. 
5. Ελέγξετε πως στο QD L002 έχετε πατήσει το κουµπί της συσκευής (TV, DVD, SAT ή 
AUX) που θέλετε να ελέγξετε. 


