
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ QD-W618 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
 
• Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών που υπάρχει στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εγκαταστήστε 2, κατά 
προτίμησης αλκαλικές, μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.  
• ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα όπως φαίνεται στο σχήμα 
στην υποδοχή των μπαταριών. 
• Ποτέ μην αναμιγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες. 
• Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες 
από την υποδοχή του τηλεχειριστηρίου. 
• Η διαρροή υγρών από τις μπαταρίες θα καταστρέψει το κύκλωμα του τηλεχειριστηρίου. 
 
Χρήση του τηλεχειριστηρίου QD-W618 
 
Α. Χωρίς καμία ρύθμιση 
Μετά την εγκατάσταση των μπαταριών είναι πολύ πιθανόν το τηλεχειριστήριο να ελέγχει χωρίς την ανάγκη καμίας 
ρύθμισης τη τηλεόραση σας. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνεται και η τηλεόραση δεν υπακούσει σε καμία εντολή 
του τηλεχειριστηρίου ακολουθήστε ένα από τους δύο ακόλουθους τρόπους προγραμματισμού του τηλεχειριστηρίου. 
 
B.  Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου μέσω αυτόματης αναζήτησης. 
Βάλτε σε λειτουργία τη τηλεόραση. Πιέστε διαρκώς το κουμπί Set του τηλεχειριστηρίου στρέφοντας το 
τηλεχειριστήριο προς τη τηλεόραση. Αφήστε αμέσως το κουμπί Set μόλις αλλάξει κανάλι η τηλεόραση. Στρέψτε πάλι 
το τηλεχειριστήριο προς τη τηλεόραση και πιέστε το κουμπί Set μόλις τη τηλεόραση αλλάξει ξανά  κανάλι. 
Σημείωση: O χρόνος αναζήτησης του κατάλληλου κωδικού για τη τηλεόραση σας μπορεί να είναι μεγάλος μιας και 
στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου υπάρχει αποθηκευμένος μεγάλος όγκος δεδομένων από διαφορετικές μάρκες 
τηλεοράσεων. 
Είναι σημαντικό μόλις αλλάξει κανάλι η τηλεόραση να αφήσετε αμέσως το κουμπί Set. 
 
Γ. Χειροκίνητος προγραμματισμός 
1. Βρείτε το τριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στη τηλεόραση σας από τους πίνακες που ακολουθούν. Αν στη μάρκα 
της τηλεόρασης που διαθέτετε αντιστοιχούν περισσότεροι από έναν τριψήφιοι κωδικοί διαλέξτε τον πρώτο από 
αυτούς. Αν η τηλεόραση σας δεν λειτουργήσει με τον πρώτο από αυτούς πρέπει να δοκιμάσετε τον επόμενο και 
ούτως κάθε εξής. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη τηλεόραση σας στους πίνακες με τους κωδικούς πρέπει να 
δοκιμάσετε τη διαδικασία της Παραγράφου Β. 
2 Πιέστε πρώτα το κουμπί Set του τηλεχειριστηρίου και χωρίς να το αφήσετε πιέστε και το κουμπί POWER. 
Αφήστε ταυτόχρονα και τα 2 κουμπιά. Το ενδεικτικό led θα ανάψει δείχνοντας πως το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο 
να προγραμματιστεί. Αν το led δεν ανάψει πρέπει να επαναλάβετε το πάτημα των δύο κουμπιών με τον τρόπο που 
προαναφέρεται. 
3. Εισάγετε το τριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στη τηλεόραση σας. Κάθε φορά που εισάγετε έναν αριθμό του 
κωδικού το led αναβοσβήνει. Όταν εισάγετε και το τρίτο αριθμό του τριψήφιου κωδικού το ενδεικτικό led θα σβήσει.  
Αν το ενδεικτικό led συνεχίσει να αναβοσβήνει σημαίνει πως ο κωδικός που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστός. 
Πρέπει να εισάγετε εκ νέου σωστά τον κωδικό.  
 
Όταν σβήσει το ενδεικτικό led o προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σας για να ελέγχετε τη τηλεόραση σας.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν το ενδεικτικό led αναβοσβήνει όπως περιγράφεται στη Παράγραφο 3 πρέπει να εισάγετε εκ 
νέου το σωστό κωδικό πληκτρολογώντας τον χωρίς να επαναλάβετε το βήμα 2.  
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Ένα παράδειγμα προγραμματισμού 
Αν για παράδειγμα έχετε μια τηλεόραση Panasonic τότε ο τριψήφιος κωδικός προγραμματισμού είναι ο 002 (Βλέπε 
και τον πίνακα που ακολουθεί). 
Πιέστε το κουμπί set και χωρίς να το αφήσετε πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί POWER. Αφήστε ταυτόχρονα και τα 
δύο κουμπιά. Το ενδεικτικό led θα ανάψει. Πιέστε το κουμπί 0 δύο φορές και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί 2. 
Μόλις σβήσει το led τότε ο προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου έχει ολοκληρωθεί. Μην κάνετε περισσότερα από 
15 δευτερόλεπτα για να πληκτρολογήσετε τον κάθε αριθμό. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τον 
πληκτρολογήσετε εκ νέου. 
 
Πώς να «διαβάσετε» το κωδικό που έχει προγραμματιστεί στο τηλεχειριστήριο 
Πιέστε διαρκώς το κουμπί Set και το κουμπί 1. Το ενδεικτικό led θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μετρήστε τον αριθμό 
των αναλαμπών αυτές αντιστοιχούν στο πρώτο ψηφίο του κωδικού. 
Πιέστε διαρκώς το κουμπί Set και το κουμπί 2. Το ενδεικτικό led θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μετρήστε τον αριθμό 
των αναλαμπών αυτές αντιστοιχούν στο δεύτερο ψηφίο του κωδικού. 
Πιέστε διαρκώς το κουμπί Set και το κουμπί 3. Το ενδεικτικό led θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μετρήστε τον αριθμό 
των αναλαμπών αυτές αντιστοιχούν στο τρίτο ψηφίο του κωδικού. 
 
Σημείωση: Αν το ενδεικτικό led δεν αναβοσβήνει τότε το αντίστοιχο ψηφίο του κωδικού είναι 0. 
 
Οδηγίες επίλυσης πιθανών προβλημάτων 
1  Όταν μέσω της λειτουργίας αυτόματης αναζήτησης δεν μπορείτε να ελέγξετε τη τηλεόραση σας δοκιμάστε ακόμα 
μια φορά από την αρχή τη διαδικασία που περιγράφεται στη παράγραφο Β.  
2 Πάντα να είστε βέβαιοι πως το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς τη τηλεόραση σας και δεν μεσολαβούν 
εμπόδια. 
3 Βεβαιωθείτε πως οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι σε καλή κατάσταση. 
4 Αν το ενδεικτικό led στο τηλεχειριστήριο δεν φωτοβολεί δυνατά πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του 
τηλεχειριστηρίου. 
5 Αν αλλάξετε τις μπαταρίες είναι πιθανόν να χρειαστεί να προγραμματίσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο. 
6 Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί φυσιολογικά πρέπει να αφαιρέσετε για 5 λεπτά τις 
μπαταρίες του και να τις τοποθετήσετε εκ νέου. Προγραμματίστε από την αρχή το τηλεχειριστήριο. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΡΙΨΗΦΙΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΡΚΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
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