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Universal air conditioner τηλεχειριστήριο 
Το τηλεχειριστήριο αυτό μπορεί να δουλέψει στα περισσότερα μοντέλα και μάρκες 
air conditioners με digital  αυτόματο κωδικό ανιχνεύοντας λειτουργίες με χαμηλή 
κατανάλωση, πλήρες κατανάλωση, μεγάλη απόσταση εμβέλειας και με εύκολο 
συντονισμό. Η εμφάνιση του είναι όπως τα original  χειριστήρια και έχει μεγάλη 
οθόνη με όλες τις ενδείξεις ευκρινώς εμφανιζόμενες σε αυτή.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ 

 
1.Ενδειξη σήματος σεταρίσματος 
2. Ένδειξη ανεμιστήρα  
3. Ένδειξη κατεύθυνσης αέρα 
4. Πλήκτρο ανοίγματος και κλεισίματος  
5. Πλήκτρο mode 
6. Πλήκτρο για την επιλογή της κατεύθυνσης 
του αέρα 
7.Πλήκτρο για αυτόματη επιλογή της 
κατεύθυνσης του αέρα 
8. Πλήκτρο για τον ανεμιστήρα  
9. Ένδειξη για την λειτουργία MODE 
10. Ένδειξη για την θερμοκρασία 
11. Κωδικός μοντέλου 
12. SET 
13. Πλήκτρο επιβεβαίωσης 
14. Πλήκτρο ‘’+’’ θερμοκρασίας 
15. Πλήκτρο ‘’-‘’ θερμοκρασίας 
16. Πλήκτρο για επιλογή ώρας 
17. Πλήκτρο για τον χρονοδιακόπτη  ΟΝ 
18. Πλήκτρο για τον χρονοδιακόπτη OFF 

 
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  

1. Μετακινήστε το καπάκι που καλύπτει τον χώρο των μπαταριών και εισάγετε 
δύο νέες μπαταρίες.  

2. Επαναθέστε  το καπάκι του καλύμματος στο τηλεχειριστήριο και η ώρα θα 
εμφανιστεί στην δεξιά πλευρά της οθόνης. 

 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για να γίνει ο συντονισμός του τηλεχειριστηρίου 
και μπορείτε να επιλέξετε όποιον θέλετε από αυτούς.  
 
Α. Χειροκίνητος τρόπος επιλογής κωδικού 
1. Βάλτε στην πρίζα το air conditioner  και βρείτε από την 
λίστα των κωδικών τον πρώτο κωδικό που υπάρχει για το δικό 
σας.  
 
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SET (για περίπου 3 
δευτερόλεπτα) μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη (11) Κωδικός 



μοντέλου στη οθόνη του χειριστηρίου. Πατήστε το πλήκτρο της 
Θερμοκρασίας(14) πάνω και κάτω για να ρυθμίσετε τον αντίστοιχο 
κωδικό από την λίστα σας.  Όταν ο κωδικός είναι ο σωστός τότε η 
συσκευή θα αρχίσει να δουλεύει. 
 
3. Πατήστε τότε το πλήκτρο ΟΚ(13)και ο κωδικός θα σταματήσει 
να αναβοσβήνει και θα αποθηκευτεί στο χειριστήριο σας.  
 
4. Δείτε ότι το χειριστήριο λειτουργεί σωστά και αν όχι να 
επαναλάβετε τα βήματα 2 & 3. 
 
 
 
   
Β. Ανίχνευση κωδικού χειροκίνητα 
1. Βάλτε στην πρίζα το air conditioner , εστιάστε το χειριστήριο 
προς το air conditioner.  
 
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SET για περίπου 3 
δευτερόλεπτα μέχρι ο κωδικός μοντέλου (11) αρχίσει να 
αναβοσβήνει και μετά πατώντας το πλήκτρο της Θερμοκρασίας 
(14) πάνω βελάκι μέχρι να αρχίσει να δουλεύει αυτόματα το  air 
conditioner, εν συνεχεία πατήστε το πλήκτρο ΟΚ (13) και θα 
αποθηκευτεί ο κωδικός σας.  
 
Γ. DIGITAL αυτόματη ανίχνευση κωδικού 
1. Βάλτε στην πρίζα το air conditioner , εστιάστε το χειριστήριο 
προς το air conditioner.  
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 6 δευτερόλεπτα, 
μέχρι η ένδειξη του κωδικού του μοντέλου (11) αλλάξει, 
δείχνοντάς σας ότι έχετε μπει στην κατάσταση γρήγορης 
ταχύτητας ανίχνευσης.  
Βρείτε την κατάσταση του δικού σας  air conditioner και πατήστε 
ΟΚ (13) ώστε να σταματήσει η ανίχνευση και να αρχίσει 
αυτόματα το  air conditioner. 
 
3. Ελέγξτε τις λειτουργίες του χειριστηρίου με τα κουμπιά του αν 
είναι σωστά (εκτός από το πλήκτρο της Θερμοκρασίας(13), 
Χρόνος ΟΝ/OFF(17)(18) και SET (12)). Εάν είναι εντάξει ο 
κωδικός έχει αποθηκευτεί και τότε θα πρέπει να πατήσετε το 
πλήκτρο ΟΚ (13) για να τελειώσει η διαδικασία. Αν δεν είναι 
σωστά τα κουμπιά που ελέγξατε παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο 
SET(12) για να συνεχιστεί η ανίχνευση. 
 
 
Επιλογή ώρας  
Πατήστε το πλήκτρο CLOCK (16) για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στην 
διαδικασία ορισμού της ώρας και το ρολόι θα αναβοσβήνει. Χρησιμοποιείστε τα 
πλήκτρα της Θερμοκρασίας πάνω και κάτω (13) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. 
Μετά πατήστε το πλήκτρο CLOCK (16) για να βγείτε από την διαδικασία. 
 
 



Χρονοδιακόπτης ΟΝ/OFF 
Για να επιλέξετε την λειτουργία του χρονοδιακόπτη πατήστε TIME ON ή TIME OFF 
και το air conditioner θα αρχίσει να αναβοσβήνει ο χρόνος για να σας δείξει ότι 
μπήκατε στην διαδικασία προγραμματισμού.  
** Σε μερικά   air conditioner ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί με κλειστό το air 
conditioner. 
 

• Το χειριστήριο αυτό είναι αποτελεσματικό και δουλεύει σωστά στην 
περίπτωση που το air conditioner δουλεύει σωστά. 

• Το χειριστήριο αυτό δεν αυξάνει τις λειτουργίες του air conditioner. Εάν η 
λειτουργία κατεύθυνσης του αέρα δεν είναι εφικτή από το air conditioner τότε 
δεν θα γίνει ενεργή αυτή η λειτουργία ακόμη και αν υπάρχει ως επιλογή στο 
χειριστήριο αυτό. 

• Μην χρησιμοποιείτε παλιές και νέες μπαταρίες ταυτόχρονα ή μπαταρίες από 
άλλα μοντέλα. 

• Εάν το χειριστήριο δεν χρησιμοποιείτε για αρκετό διάστημα παρακαλώ όπως 
αφαιρέσετε από μέσα τις μπαταρίες. 

• Υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργεί σωστά το χειριστήριο αυτό για κάποιο 
λόγο. Παρακαλώ να βγάλετε τις μπαταρίες για 35 λεπτά και να της 
επανατοποθετήσετε. Μετά από αυτό θα δουλέψει κανονικά. 
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