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ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ Wi-Fi 
σε  RF 
 

YET6956WF 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Σχετικά με το YET6956WF 
 
Το YET6956WF είναι μια συσκευή που λειτουργεί μέσω εφαρμογής για έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα και μετατρέπει τις εντολές που παίρνει μέσω του δικτύου WiFi σε RF εντολές 
τηλεχειρισμού. Στην μνήμη της υπάρχουν αποθηκευμένες οι εντολές τηλεχειριστηρίων 
των περισσότερων κατασκευαστών (κυλιόμενου ή σταθερού κωδικού στις συχνότητες 
433MHz και 868MHz) ενώ μπορεί να αντιγράψει τις εντολές και από κάποιο 
τηλεχειριστήριο που δεν είναι αποθηκευμένο στην μνήμη της. Για να δείτε την λίστα των 
εταιριών των οποίων οι εντολές είναι ήδη αποθηκευμένες στην λίστα της συσκευής 
ανατρέξτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης. 
 
H συσκευή τροφοδοτείται με τάση 5V DC/ 1Α μέσω ενός ακροδέκτη USB που υπάρχει 
στο πάνω μέρος της. 
 
Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση <10m από τις συσκευές  και να 
εγκατασταθεί σε μια μη μεταλλική επιφάνεια. 
 
Σημαντική σημείωση: H συσκευή λειτουργεί σε δίκτυα WiFi 2.4GHz. 
 
Περιγραφή λειτουργικών μερών της συσκευής 

 

 
 
 
Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης εφαρμογής 
 
Η εφαρμογή που πρέπει να εγκαταστήσετε στο κινητό σας είναι η “HomeSafemate” η 
εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο για Android όσο και για Ιos. 
Την εφαρμογή μπορείτε επίσης να την κατεβάσετε σκανάροντας αντίστοιχα ένα από τα 
παρακάτω QR code. 
 

Πιέστε σύντομα 3 φορές του κουμπί 
WiFi για να μπει η συσκευή σε 
λειτουργία δήλωσης στο WiFi δίκτυο 
σας. Το πράσινο ενδεικτικό θα 
αναβοσβήνει γρήγορα. 

Ενδεικτικό led (σύνδεση στο δίκτυο, 
λειτουργία, κατάσταση λειτουργίας) 

Κουμπί δοκιμαστικής λειτουργίας 
(χρησιμοποιείται αν θέλετε να 
προσθέσετε εντολές τηλεχειρισμού) 
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Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό (θα δώσετε 
ένα όνομα σε αυτόν, θα ορίσετε κωδικό και ένα mail που είναι απαραίτητο για την 
ενεργοποίηση του). 
 

 
 
 
Στην συνέχεια πρέπει να προσθέσετε την συσκευή σας (το ΥΕΤ 6956 που θέλετε να 
εγκαταστήσετε) ενεργοποιώντας της αντίστοιχη λειτουργία και δηλώντας τους κωδικούς 
WiFi του δικτύου σας. Για να γίνει αυτό ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία 
 
Πιέστε την επιλογή Add Device της εφαρμογής>Πιέστε σύντομα 3 φορές το κουμπί WiFi 
στην συσκευή ώστε το αντίστοιχο ενδεικτικό να αναβοσβήνει γρήγορα>Εισάγετε τον 
κωδικό WiFi στο αντίστοιχο πλαίσιο της εφαρμογής και εισάγετε τον εκ νέου για να τον 
επιβεβαιώσετε. 
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Από την στιγμή που έχετε με επιτυχία προσθέσει την συσκευή στην εφαρμογή και είναι 
ενεργοποιημένο το WiFi δίκτυο σας μπορείτε να προσθέσετε τηλεχειριστήρια των 
οποίων τις εντολές θα ενεργοποιείτε μέσω του κινητού σας.  
 
Πρόσθεση ενός τηλεχειριστηρίου που είναι καταχωρημένο στην λίστα 
κατασκευαστών της εφαρμογής 
 
Η διαδικασία έχει ως εξής: 
Επιλέξτε Add remote Control>Remote Control Name>Select Remote Control 
Brand>next 
(Πρόσθεση τηλεχειριστηρίου> Ορίστε όνομα τηλεχειριστηρίου>Επιλέξτε κατασκευαστή 
τηλεχειριστηρίου*>επόμενο 
 
* Σημαντική σημείωση: για μερικούς κατασκευαστές μπορεί  να χρειαστεί να επιλέξετε 
συχνότητα λειτουργίας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως οι επιτρεπόμενες συχνότητες 
στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης -για αντίστοιχες εφαρμογές- είναι αυτές των 
433ΜΗz και 868ΜΗz. H χρήση οποιασδήποτε άλλης συχνότητας απαγορεύετε από τους 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής ένωσης. 
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Πρόσθεση ενός τηλεχειριστηρίου που δεν υπάρχει στην λίστα των 
κατασκευαστών. 
 
Για να προσθέσετε ένα τηλεχειριστήριο που δεν υπάρχει στην λίστα κατασκευαστών 
ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 
Add remote control (πρόσθεση τηλεχειριστηρίου)-> Enter remote control name (εισάγετε 
το όνομα του τηλεχειριστηρίου) -> Select Custom (Επιλέξτε Custom) Όταν η συσκευή 
(ΥΕΤ 6956) εκπέμψει ένα σύντομο ήχο πλησιάστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να 
αντιγράψετε στην συσκευή και πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του παρατεταμένα εωσότου 
ακουστούν 3 σύντομοι ήχοι. Αν ακουστεί ένα παρατεταμένος ήχος σημαίνει πως η 
συσκευή δεν μπορεί να αντιγράψει το τηλεχειριστήριο. Πιέστε Next για να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία αντιγραφής της εντολής. Για την αντιγραφή χειριστηρίων κυλιόμενων κωδικών 
θα πρέπει να πατήσετε το κάθε κουμπί 2 φορές κατά την διαδικασία αναγνώρισης του 
τηλεχειριστηρίου. 
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Διαδικασία δήλωσης του πρωτοτύπου τηλεχειριστηρίου στο ΥΕΤ-6956 
 
 
Προκειμένου οι εντολές που θα εκπέμπονται από το ΥΕΤ-6956 να αναγνωρίζονται από 
τον δέκτη του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να δηλωθεί το τηλεχειριστήριο 
κλώνο που έχει δημιουργηθεί στο ΥΕΤ-6956. 
 
Η διαδικασία δήλωσης είναι ίδια με αυτή που κάνατε για να δηλώσετε το πρωτότυπο 
τηλεχειριστήριο στον δέκτη του.  
 
Aν για να δηλωθεί το αρχικό τηλεχειριστήριο χρειάζονταν να πιέσετε παρατεταμένα ένα 
κουμπί πιέστε παρατεταμένα ένα κουμπί από το «εικονικό τηλεχειριστήριο» που 
εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής σας. 
  
Πιέζοντας αντίστοιχα τα κουμπιά του εικονικού τηλεχειριστηρίου που εμφανίζεται στην 
οθόνη του κινητού σας. 
 
Αν για την διαδικασία εκμάθησης απαιτείται το πάτημα συνδυασμού κουμπιών πιέστε τα 
αντίστοιχα κουμπιά  του εικονικού τηλεχειριστηρίου που εμφανίζεται στην οθόνη του 
κινητού σας. 
 
Στο μενού που εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία 
του τηλεχειριστηρίου ή των κουμπιών του ή να διαγράψετε το τηλεχειριστήριο. 
 
] 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι η συσκευή ΥΕΤ-6956 συμμορφώνεται προς 
τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED 2014/53/EU 
και φέρει τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη 
διεύθυνση: http://www.tele.gr/gr/content/certificates. 
 

 

http://www.tele.gr/gr/content/certificates
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ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
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