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Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών 
από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά 
 
 

KT L001  
 
Οδηγίες Χρήσης 
 
 
Γενικά 
 
Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή  
κλιµατισµού.    
 
Εγκατάσταση µπαταριών 
 
Ανοίξτε το καπάκι των µπαταριών και τοποθετήστε δύο µπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στα σηµάδια πολικότητας που υπάρχουν στην υποδοχή. Μετά την 
εγκατάσταση των µπαταριών πιέστε το κουµπί POWER, αν εµφανίζεται οποιοδήποτε 
σύµβολο στην οθόνη LCD οι µπαταρίες έχουν εγκατασταθεί σωστά. 
Αν πρόκειται να µην χρησιµοποιήσετε για πολύ καιρό την συσκευή αφαιρέστε τις από το 
τηλεχειριστήριο  
 
∆ιαδικασία αντιγραφής εντολών 
 
1. Βάλτε απέναντι από το KT L001 το τηλεχειριστήριο κλιµατιστικού που θέλετε να 
αντιγράψετε. Η απόσταση µεταξύ τους δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 µε 2 cm, κατά τη διάρκεια 
της αντιγραφής της εντολής. 
 

 
 
 
2. Πιέστε το κουµπί SET στο KT L001 για 3 δευτερόλεπτα η ένδειξη L-SE θα εµφανιστεί 
στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Το  KT L001  έχει µπει σε διαδικασία 
προγραµµατισµού. 
 

 
 
 
 
3. Στο KT L001 πιέστε το πρώτο κουµπί τη λειτουργία του οποίου θέλετε να αντιγράψετε. Το 

αντίστοιχο σύµβολο στην οθόνη LCD θα αναβοσβήνει και το σύµβολο   θα εµφανίζεται 
στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, αυτό σηµαίνει πως το KT L001  είναι έτοιµο να 
αντιγράψει την αντίστοιχη εντολή από το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο.  
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4. Αν θέλετε να αντιγράψετε µια λειτουργία που αντιστοιχεί σε ένα κουµπί του πρωτότυπου 
τηλεχειριστηρίου που κάθε φορά που πιέζεται αλλάζει τρόπο λειτουργίας (πχ ψύξη, θέρµανση 
αφύγρανση) πρέπει να επιλέξετε την προηγούµενη λειτουργία και όταν το βάλετε απέναντι 
στο KT L001 να πιέσετε το κουµπί για να αντιγραφεί η λειτουργία που θέλετε. Για παράδειγµα 
για να αντιγράψετε την εντολή «θέρµανση» επιλέγετε στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο ψύξη 
και όταν το βάλετε απέναντι από  το KT L001 πιέζετε το κουµπί ώστε να αντιγραφεί η εντολή 
θέρµανση.  

 
 

5. Όταν στο KT L001 σταµατήσει να αναβοσβήνει το σύµβολο  σηµαίνει πως η εντολή έχει 
αντιγραφεί µε επιτυχία. 
 
6. Επαναλάβετε τα βήµατα 3 έως 5  για να αντιγράψετε όλες τις εντολές του 
τηλεχειριστηρίου. 
 
7. Όταν έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία αντιγραφής πιέστε το κουµπί SET στο KT L001, 

το ενδεικτικό  θα σβήσει και µπορείτε πλέον να το χρησιµοποιήσετε για να ελέγχετε το 
κλιµατιστικό όπως και το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο. 
 

 
 
 
Λεπτοµέρειες µεθόδου αντιγραφής 
Είναι σηµαντικό το εµπρός µέρος των δύο τηλεχειριστηρίων να βρίσκεται πολύ κοντά (σε 
απόσταση µικρότερη από 1cm) σε όλη την διάρκεια αντιγραφής των εντολών. 
 
Για να βάλετε το ΚΤ L001 σε κατάσταση προγραµµατισµού-αντιγραφής πιέστε για 3 
δευτερόλεπτα το κουµπί SET, το σύµβολο  L-SE θα εµφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία της 
οθόνης αυτό δείχνει πως το τηλεχειριστήριο είναι σε κατάσταση εκµάθησης εντολών. 
 
Η µέθοδος εκµάθησης για τα τηλεχειριστήρια των υπολοίπων εντολών είναι ακριβώς όµοια µε 
αυτή που ακολουθήσατε για να αντιγράψετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. 
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3. Εκµάθηση των εντολών του κουµπιού POWER (ΟΝ/OFF) 
A. Πιέστε το κουµπί POWER στο ΚΤ L001, το σύµβολο ΟΝ θα εµφανιστεί στην οθόνη. 

Πιέστε το κουµπί  LEARN, στην οθόνη θα εµφανιστεί το σύµβολο . Πιέστε το κουµπί 

POWER στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο, µόλις τα σύµβολα  και ΟΝ σβήσουν από την 
οθόνη του KT L001 σηµαίνει πως η εντολή POWER ΟΝ έχει αντιγραφεί.  
B. Πιέστε το κουµπί POWER στο ΚΤ L001, το σύµβολο ΟF θα εµφανιστεί στην οθόνη. 

Πιέστε το κουµπί  LEARN πάλι, στην οθόνη θα εµφανιστεί το σύµβολο . Πιέστε το κουµπί 

POWER στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο, µόλις τα σύµβολα  και OF σβήσουν από την 
οθόνη του KT L001 σηµαίνει πως η εντολή POWER ΟFF έχει αντιγραφεί.  
 
 
 
5. Εκµάθηση του τρόπου λειτουργίας (ψύξη, θέρµανση, αφύγρανση) 
Η σειρά των επιλογών στο τρόπο λειτουργία (MODE) είναι Αυτόµατη-Κρύο—Αφύγρανση—
Κυκλοφορία αέρα---Θέρµανση (Auto—Cold—Dry—Ventillation—Heat)   
Α. Πιέστε  το κουµπί MODE στο ΚΤ-L001 διαδοχικά εωσότου εµφανιστεί το σύµβολο  

AUTO . Πιέστε το κουµπί LEARN το σύµβολο  θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε το 
κουµπί MODE το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο εωσότου εµφανιστεί η προηγούµενη λειτουργία 
από το AUTO (Όσην ώρα πιέζεται το κουµπί µην έχετε στραµµένο το πρωτότυπο 
τηλεχειριστήριο προς το KT-L001 ώστε να αποφύγετε να αντιγραφεί τυχαία κάποια άλλη 
εντολή). Πλησιάστε τα δύο τηλεχειριστήρια και πατήστε το κουµπί MODE στο πρωτότυπο 

τηλεχειριστήριο το σύµβολο AUTO  και το    θα σβήσουν από την οθόνη ΚΤ L001 αυτό 
σηµαίνει πως η εντολή AUTO έχει αντιγραφεί µε επιτυχία.  
Β. Πιέστε µια φορά το κουµπί MODE στο ΚΤ-L001, στην οθόνη θα εµφανιστεί το σύµβολο 

COOL  και θα αναβοσβήνει, στην συνέχεια πιέστε το κουµπί LEARN θα εµφανιστεί το 

σύµβολο  . Πιέστε το κουµπί MODE στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο, στο ΚΤ –L001 θα 

σταµατήσει να αναβοσβήνει το σύµβολο της ψύξης και  το σύµβολο   θα σβήσει αυτό 
σηµαίνει πως η εντολή (ψύξης) έχει αντιγραφεί µε επιτυχία. 
Γ. Αν η διαδοχή των λειτουργιών (µε την πίεση του κουµπιού MODE) είναι διαφορετική στο 
πρωτότυπο τηλεχειριστήριο επιλέξτε την προηγούµενη από την λειτουργία ψύξης  (Όσην ώρα 
πιέζεται το κουµπί µην έχετε στραµµένο το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο προς το KT-L001 
ώστε να αποφύγετε να αντιγραφεί τυχαία κάποια άλλη εντολή) και στην συνέχεια πλησιάστε 
εκ νέου το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο απέναντι από το ΚΤ-L001 και πιέστε το κουµπί MODE 
ώστε να εµφανιστεί η λειτουργία ψύξης στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο,  στο ΚΤ –L001 θα 

σταµατήσει να αναβοσβήνει το σύµβολο της ψύξης και  το σύµβολο   θα σβήσει αυτό 
σηµαίνει πως η εντολή (ψύξης) έχει αντιγραφεί µε επιτυχία. 
∆. Αντιγράψτε τις υπόλοιπες εντολές του κουµπιού MODE από το πρωτότυπο 
τηλεχειριστήριο στο KT-L001 µε αντίστοιχο τρόπο (όπως περιγράφεται παραπάνω µε τις 
εντολές AUTO και COOL). 
Ε. Αν το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο έχει λιγότερους από 5 τρόπους λειτουργίας αρκεί να 
αντιγράψετε µόνο αυτούς. 
 
5. Εκµάθηση της εντολής του κουµπιού TEMP 
 
A. Επιλέξτε πιέζοντας διαδοχικά το κουµπί MODE στο ΚΤ-L001 την λειτουργία ψύξης 

(COOL ) και ορίστε την θερµοκρασία στους 16 βαθµούς, την ταχύτητα του ανεµιστήρα στην 
µέση και αυτόµατη κίνηση των περσίδων. 
 
1. Πιέστε το κουµπί TEMP + στο KT-L001 στην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη 17 στην 

συνέχεια πιέστε το κουµπί LEARN το σύµβολο  θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε το 
κουµπί TEMP + στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο στην οθόνη του θα εµφανιστεί η ένδειξη 17. 

Η ένδειξη 17 θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και θα σβήσει η ένδειξη . Αυτό σηµαίνει  πως 
η εντολής 17 βαθµοί έχει αποθηκευτεί µε επιτυχία. 
 
2. Πιέστε το κουµπί TEMP + στο KT-L001 στην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη 18 στην 

συνέχεια πιέστε το κουµπί LEARN το σύµβολο  θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε το 
κουµπί TEMP + στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο στην οθόνη του θα εµφανιστεί η ένδειξη 18. 

Η ένδειξη 18 θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και θα σβήσει η ένδειξη . Αυτό σηµαίνει  πως 



KT L001 4

η εντολής 18 βαθµοί έχει αποθηκευτεί µε επιτυχία. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία 
έως τους 30 βαθµούς κελσίου. 
 
 
3. Πιέστε το κουµπί TEMP - στο KT-L001 στην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη 29 στην 

συνέχεια πιέστε το κουµπί LEARN το σύµβολο  θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε το 
κουµπί TEMP + στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο στην οθόνη του θα εµφανιστεί η ένδειξη 29. 

Η ένδειξη 29 θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και θα σβήσει η ένδειξη . Αυτό σηµαίνει  πως 
η εντολής 29 βαθµοί έχει αποθηκευτεί µε επιτυχία.  
 
 
4. Πιέστε το κουµπί TEMP - στο KT-L001 στην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη 28 στην 

συνέχεια πιέστε το κουµπί LEARN το σύµβολο  θα εµφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε το 
κουµπί TEMP + στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο στην οθόνη του θα εµφανιστεί η ένδειξη 28. 

Η ένδειξη 28 θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και θα σβήσει η ένδειξη . Αυτό σηµαίνει  πως 
η εντολής 28 βαθµοί έχει αποθηκευτεί µε επιτυχία. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία 
έως τους 16 βαθµούς κελσίου. 
 
 
B. Επιλέξτε πιέζοντας διαδοχικά το κουµπί MODE στο ΚΤ-L001 την λειτουργία θέρµανσης 
(ΗΕΑΤ) και ορίστε την θερµοκρασία στους 16 βαθµούς, την ταχύτητα του ανεµιστήρα στην 
µέση και αυτόµατη κίνηση των περσίδων. 
Επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2 και αντιγράψτε τις θερµοκρασίες από 17 έως 30 βαθµούς 
Κελσίου. 
Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4 όπως παραπάνω και αντιγράψτε τις θερµοκρασίες από 29 
έως 16 βαθµούς Κελσίου. 
 
 
6 Εκµάθηση των εντολών ψύξης και θέρµανσης 
Εκµάθηση – αντιγραφή της εντολής ψύξης (COOL) 
Επιλέξτε τη λειτουργία ψύξης στο ΚΤ-L001, στη συνέχεια θέστε και το πρωτότυπο 
τηλεχειριστήριο σε λειτουργία ψύξης και ορίστε την θερµοκρασία του στους 16 βαθµούς 
Κελσίου. 
Η λειτουργία ταχύτητας ανεµιστήρα στο ΚΤ-L001 µπορεί να είναι σε µια από τις ακόλουθες 
τιµές Auto-Strong-Middle-Weak. 
Επιλέξτε στο ΚΤ-L001 Auto και κάντε το ίδιο για το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο. 
Πιέστε το κουµπί ταχύτητας του ανεµιστήρα στο ΚΤ-L001 το σύµβολο (µεγάλο)  θα 
εµφανιστεί στην οθόνη και θα αρχίσει να αναβοσβήνει, στη συνέχεια πιέστε το κουµπί LEARN 

θα εµφανιστεί το σύµβολο  στην οθόνη.  Πιέστε το κουµπί ταχύτητας του ανεµιστήρα 
(FAN) στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο ώστε να εµφανιστεί το σύµβολο (µεγάλο)   στην 

οθόνη του. Το σύµβολο  (µεγάλο) θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και το  θα σβήσει 
από την οθόνη του. Η εντολή θα έχει αντιγραφεί κανονικά στο ΚΤ-L001 
 

2. Πιέστε το κουµπί SWING (κίνηση περσίδων) το σύµβολο  θα εµφανιστεί στην οθόνη 
του ΚΤ-L001 και θα αναβοσβήνει, στην συνέχεια πιέστε το κουµπί LEARN θα εµφανιστεί το 

σύµβολο . Έχοντας πλησιάσει τα δύο τηλεχειριστήρια σε απόσταση µικρότερη από 2cm, 
πιέστε το κουµπί SWING µια φορά στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο, αν η εντολή αντιγραφεί 

µε επιτυχία το σύµβολο θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και το σύµβολο  θα σβήσει 
από την οθόνη του ΚΤ-L001. 
 

3. Πιέστε το κουµπί DIR  (κατεύθυνση περσίδων) το σύµβολο  θα εµφανιστεί στην οθόνη 
του ΚΤ-L001 και θα αναβοσβήνει, στην συνέχεια πιέστε το κουµπί LEARN θα εµφανιστεί το 

σύµβολο . Έχοντας πλησιάσει τα δύο τηλεχειριστήρια σε απόσταση µικρότερη από 2cm, 
πιέστε το κουµπί DIR µια φορά στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο, αν η εντολή αντιγραφεί µε 

επιτυχία το σύµβολο  θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και το σύµβολο  θα σβήσει από 
την οθόνη του ΚΤ-L001. 
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B. ΕΚΜΑΘΗΣΗ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ της εντολής θέρµανσης (HEATING) 
Επιλέξτε τη λειτουργία θέρµανσης HEAT στο ΚΤ-L001, επιλέξτε αντίστοιχα την ίδια λειτουργία 
στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο. Ρυθµίστε την θερµοκρασία στους 16 βαθµούς Κελσίου. 
Επαναλάβετε τα βήµατα 1,2 και 3 αντίστοιχα για να αντιγράψετε τις εντολές όπως κάνατε και 
για την λειτουργία COOL. 
 
 
Έλεγχος καλής λειτουργίας 
Βάλτε το κλιµατιστικό- το τηλεχειριστήριο του οποίου έχετε αντιγράψει -στην πρίζα. 
Χρησιµοποιήσετε το προγραµµατισµένο KΤ-L001 για να ελέγξετε ο κλιµατιστικό σας. 
Ελέγξετε αν λειτουργούν όλες οι εντολές, αν όχι επαναλάβετε τα βήµατα αντιγραφής των 
τηλεχειριστήριων. 
 
Αν στην οθόνη του ΚΤ-L001 εµφανίζεται η ένδειξη NO-L σηµαίνει πως δεν έχει 
προγραµµατιστεί (δεν έχουν αντιγραφεί εντολές). 
 
 
 
 


