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KT 508
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Κουμπί ΟΝ/OFF (ενεργοποίησης – απενεργοποίησης): Πιέστε το μια φορά για να 
ανάψετε ή να σβήσετε το κλιματιστικό.
2. Μείωση της θερμοκρασίας: Με κάθε πάτημα αυτού του 
κουμπιού μειώνετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1ο C.
3. Αύξηση της θερμοκρασίας: Με κάθε πάτημα αυτού του 
κουμπιού αυξάνετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1ο C.
4. Επιλογή τρόπου λειτουργίας (MODE): Πιέζοντας 
διαδοχικά αυτό το κουμπί εναλλάσσονται διαδοχικά οι 
διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας με την ακόλουθη σειρά: Auto
(αυτόματη λειτουργία) > cold (ψύξη) > dry (αφύγρανση) > 
ventilation (κυκλοφορία αέρα) > heat (θέρμανση).
5. Ρύθμιση ροής αέρα (FAN): Πιέζοντας διαδοχικά αυτό το 
κουμπί επιλέγεται την ταχύτητα ροής του αέρα. Οι 
διαθέσιμες ταχύτητες είναι: 
Auto (αυτόματη λειτουργία) >strong (υψηλή ταχύτητα) > 
middle (μέση ταχύτητα) > weak (ελάχιστη ταχύτητα)
6. Αυτόματη ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα: Πιέζοντας 
αυτό το κουμπί ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την 
αυτόματη λειτουργία κίνησης των περσίδων που καθορίζουν 
την κατεύθυνση ροής του αέρα.
7. Χειροκίνητη επιλογή κατεύθυνσης ροής του αέρα: 
Πιέζοντας αυτό το κουμπί διαδοχικά επιλέγετε χειροκίνητα 
την κατεύθυνση ροής του αέρα (αλλάζετε την κλίση των 
περσίδων). 
8. Επιλογή κωδικού μοντέλου (SEL): Πιέζοντας (διαδοχικά) 
αυτό το κουμπί επιλέγετε το κωδικό που αντιστοιχεί στο 
κλιματιστικό που θέλετε να ελέγχετε. 
9. Κουμπί επιβεβαίωσης ENTER: Πιέστε αυτό το κουμπί 
για να επιβεβαιώσετε την επιλογή του κωδικού που 
αντιστοιχεί στη μάρκα κλιματιστικού που θέλετε να ελέγχετε.
10. Time Code +: Πιέζοντας μια φορά αυτό το κουμπί ο κωδικός συσκευής ή η ώρα 
αυξάνονται κατά μια μονάδα.
11. Time Code -: Πιέζοντας μια φορά αυτό το κουμπί ο κωδικός συσκευής ή η ώρα 
μειώνονται κατά μια μονάδα.
12. TMRon : Πιέζοντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείτε τη λειτουργία έναυσης του κλιματιστικού 
μέσω χρονοδιακόπτη.
13. TMRoff : Πιέζοντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείτε τη λειτουργία σβέσης του κλιματιστικού 
μέσω χρονοδιακόπτη.
14. Σε αυτή τη περιοχή της οθόνης εμφανίζεται η θερμοκρασία που έχετε καθορίσει.
15. Σε αυτή τη περιοχή της οθόνης εμφανίζεται ο κωδικός της μάρκας κλιματιστικού που έχετε 
επιλέξει ή η ένδειξη ώρας.
16. Σε αυτή τη περιοχή εμφανίζεται με αντίστοιχο εικονίδιο ο τρόπος λειτουργίας του 
κλιματιστικού που έχετε επιλέξει.
17. Σε αυτή τη περιοχή της οθόνης εμφανίζεται ο τρόπος λειτουργίας της ταχύτητας ροής του 
αέρα που έχετε επιλέξει.
18. Σε αυτή τη περιοχή της οθόνης εμφανίζεται ο τρόπος λειτουργίας των περσίδων που 
καθορίζουν την κατεύθυνση ροής του αέρα.
19. Σε αυτή τη περιοχή της οθόνης εμφανίζεται το σύμβολο εκπομπής κάθε φορά που το 
τηλεχειριστήριο στέλνει μια εντολή προς το κλιματιστικό.
20. Κουμπί επαναφοράς της λειτουργίας σε αρχική κατάσταση (RESET): Στην περίπτωση 
που η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου δεν είναι φυσιολογική πιέστε αυτό το κουμπί (με τη 
μύτη ενός μολυβιού) για να επανέλθει το τηλεχειριστήριο στις αρχικές του ρυθμίσεις. Στην 
συνέχεια πρέπει να επιλέξετε εκ νέου το κωδικός της μάρκας κλιματιστικού που θέλετε να 
ελέγχει.
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21. Πιέστε αυτό το κουμπί (με τη μύτη ενός μολυβιού) για να ρυθμίσετε την ένδειξη ώρας του 
τηλεχειριστηρίου.

Ρύθμιση της ώρας
Πιέστε το κουμπί που βρίσκεται στην οπή με την ένδειξη clock με τη μύτη ενός μολυβιού (ή 
άλλο αντικείμενο με λεπτή μύτη). Η ένδειξη της ώρας στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Time / Code και Time + / Code – για να ρυθμίσετε την τρέχουσα 
ώρα.
Πιέστε ξανά το κουμπί που βρίσκεται στην οπή με την ένδειξη clock. Η ένδειξη ώρας θα 
σταματήσει να αναβοσβήνει και η διαδικασία ρύθμισης έχει ολοκληρωθεί.
Η διαδικασία ρύθμισης επίσης ολοκληρώνεται αν για 5 δευτερόλεπτα δεν πιέσετε κανένα 
κουμπί.

Χειροκίνητη επιλογή κωδικού που αντιστοιχεί στη μάρκα κλιματιστικού που θα
ελέγχετε με το τηλεχειριστήριο

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες στην 
υποδοχή του τηλεχειριστηρίου προσέχοντας να τις τοποθετήσετε με τη σωστή πολικότητα 
(όπως υποδεικνύεται με τα σύμβολα στην υποδοχή του τηλεχειριστηρίου).

Βρείτε τον κωδικό της μάρκας του κλιματιστικού στον πίνακα με τους κωδικούς που υπάρχει 
στο τέλος των οδηγιών χρήσης. Αν στη μάρκα που έχετε αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας 
κωδικοί πρέπει να τους δοκιμάσετε όλους για να βρείτε τον πιο κατάλληλο για τη συσκευή 
που διαθέτετε. Για παράδειγμα αν διαθέτετε κλιματιστικό SANYO πρέπει να δοκιμάσετε τους 
κωδικoύς 46 έως 95.

Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη SEL η ένδειξη στην αντίστοιχη περιοχή της οθόνης θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Time / Code + και Time / Code – εωσότου 
εμφανιστεί στην οθόνη ο κωδικός της συσκευής που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό που θέλετε 
να ελέγχετε. Όταν εμφανιστεί ο κωδικός πιέστε το κουμπί ENTER. Ο κωδικός που έχετε 
επιλέξει θα παύσει να αναβοσβήνει. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό. 
Πιέζοντας το κουμπί ΟΝ/ΟFF θα πρέπει να ενεργoποιείτε και να απενεργοποιείτε το 
κλιματιστικό.

Σημείωση
Αν σε μια μάρκα αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας κωδικοί επιλέξτε τον πρώτο από 
αυτούς. Αν το τηλεχειριστήριο δεν ελέγχει τη συσκευή με τον κωδικό που καθορίσατε επιλέξτε 
τον επόμενο εωσότου το τηλεχειριστήριο ελέγξει τη συσκευή.
Πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί Time / Code + ή Time / Code – οι κωδικοί θα 
εναλλάσσονται με μεγάλη ταχύτητα.

Αυτόματη αναζήτηση κωδικού που αντιστοιχεί στη μάρκα κλιματιστικού που 
θα ελέγχετε με το τηλεχειριστήριο

Αν δεν γνωρίζετε την μάρκα του κλιματιστικού σας ή δεν την βρίσκετε στον πίνακα που 
περιέχει τους κωδικούς παρακαλούμε κάντε τα ακόλουθα βήματα:

Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη SEL η ένδειξη στην αντίστοιχη περιοχή της οθόνης θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τo κλιματιστικό. Αρχίστε να πιέζετε 
επαναλαμβανόμενα το κουμπί SEL. Σε κάθε πάτημα το τηλεχειριστήριο επιλέγει τον κωδικό 
και εκπέμπει αυτόματα μια εντολή ΟΝ/OFF. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί εωσότου το 
κλιματιστικό λάβει το σήμα και ενεργοποιηθεί (ή απενεργοποιηθεί). Μόλις το κλιματιστικό 
ανταποκριθεί πιέστε το κουμπί ENTER.
Ενεργοποιήστε πάλι το κλιματιστικό μέσω του τηλεχειριστηρίου και ελέγξετε αν 
ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές. Αν δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές πρέπει να 
επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία εωσότου βρείτε τον πλέον κατάλληλο κωδικό.
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Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του 
κλιματιστικού

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης (Timer ON): Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη 
ενεργοποίησης του κλιματιστικού (μέσω του τηλεχειριστηρίου) μόνο αφού έχετε σβήσει (OFF) 
το κλιματιστικό σας.

1. Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη ΤMR on, στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο του 
ρολογιού και η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει.
2. Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά Time / Code + και Time / Code – προκειμένου να ρυθμίσετε 
την ώρα που θέλετε να ενεργοποιηθεί το κλιματιστικό.
3. Η ένδειξη της ώρας συνεχίζει να αναβοσβήνει. Θα σταματήσει 5 δευτερόλεπτα μετά την 
τελευταία ρύθμιση που κάνετε. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και το σύμβολο του 
ρολογιού.

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης (Timer OFF): Μπορείτε να ρυθμίσετε το 
χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης του κλιματιστικού (μέσω του τηλεχειριστηρίου) μόνο αφού 
έχετε βάλει σε λειτουργία (OΝ) το κλιματιστικό σας.

Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη ΤMR off, στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο του ρολογιού 
και η ένδειξη της ώρας αναβοσβήνει.
Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά Time / Code + και Time / Code – προκειμένου να ρυθμίσετε την 
ώρα που θέλετε να απενεργοποιηθεί (σβήσει) το κλιματιστικό.
Η ένδειξη της ώρας συνεχίζει να αναβοσβήνει. Θα σταματήσει 5 δευτερόλεπτα μετά την 
τελευταία ρύθμιση που κάνετε. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και το σύμβολο του 
ρολογιού.

Επισημάνσεις
 Αν την περίοδο που αναβοσβήνει η ένδειξη χρόνου πιέσετε το κουμπί TMR ON ή ΟFF
ρύθμιση του χρονοδιακόπτη διαγράφεται.
 Για να μπορέσει το τηλεχειριστήριο να ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει το κλιματιστικό 
την ώρα που έχετε προγραμματίσει θα πρέπει το τηλεχειριστήριο να είναι στραμμένο προς το 
κλιματιστικό και να μην υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ τους.
 Αν θέλετε να δείτε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη οποιαδήποτε στιγμή αρκεί να πατήσετε 
το αντίστοιχο κουμπί TMR ON ή ΟFF. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ώρα που έχετε ρυθμίσει να 
ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης και μετά από 5 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί εκ νέου η 
κανονική ένδειξη ώρας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σε κανονικές συνθήκες οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 
περίοδο έως και 2 χρόνων. Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για 
μεγάλη χρονική περίοδο πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, μιας και 
υπάρχει πιθανότητα διαρροής τοξικών υγρών από αυτές. Αν οι ενδείξεις στην οθόνη 
φαίνονται αχνά πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες της συσκευής. ΠΟΤΕ μην 
τοποθετείτε στο τηλεχειριστήριο παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί.

Αν το τηλεχειριστήριο παύσει να λειτουργεί φυσιολογικά χρησιμοποιήστε τη μύτη ενός λεπτού 
μολυβιού για να πιέσετε το κουμπί που βρίσκεται στην οπή με την ένδειξη RESET ώστε να 
αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία. Μετά το πάτημα του κουμπιού πρέπει να ρυθμίσετε εκ 
νέου το τηλεχειριστήριο (κωδικός συσκευής, ώρα, κλπ).

Σε κανονική κατάσταση λειτουργία στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ώρας. Πιέζοντας το 
κουμπί ENTER στη θέση της ώρας εμφανίζεται ο κωδικός της μάρκας κλιματιστικού που έχετε 
επιλέξει. Μετά από 5 δευτερόλεπτα εμφανίζεται εκ νέου η ένδειξη ώρας.

Για να λειτουργεί κανονικά το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ 
του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη υπέρυθρων στην επιφάνεια του κλιματιστικού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του τηλεχειριστηρίου χωρίς καμία 
προειδοποίηση.

ΓΙΑ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΚΛΠ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ http://www.tele.gr/

ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ tele@tele.gr


