
   SRC-3820 

        Τηλεχειριστήριο µε Οθόνη Αφής 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
              Οδηγίες Χρήσης 
 
 

 
Πρόλογος 
Σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 
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© Copyright 2005 
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Παρουσίαση του SRC-3820 

Συγχαρητήρια που αγοράσατε το τηλεχειριστήριο µε οθόνη αφής 
SRC 3820. To SRC 3820 είναι εξοπλισµένο µε µια οθόνη LCD µε 
επιφάνεια αφής. Αυτή η οθόνη σε συνδυασµό µε το έξυπνα 
σχεδιασµένο λογισµικό του 3820 κάνει την λειτουργία του εύκολη και 
αποτελεσµατική. 
Αρκεί να επιλέξετε ένα είδος συσκευής από την οθόνη αφής και τα 
αντίστοιχα πλήκτρα ελέγχου (για την συγκεκριµένη συσκευή) θα 
εµφανιστούν στην οθόνη. Ο µέγιστος αριθµός συσκευών που µπορεί 
να ελέγξετε µέσω ενός SRC 3820 είναι 16 σε αυτές περιλαµβάνονται 
συσκευές αναπαραγωγής βίντεο, DVD, τηλεοράσεις, ραδιοφωνικοί 
δέκτες, ενισχυτές, δορυφορικοί δέκτες και άλλες συσκευές που 
ελέγχονται µέσω υπέρυθρων τηλεχειριστηρίων. 
Το SRC 3820 είναι εύκολο στο προγραµµατισµό του και την χρήση του. 
Μπορείτε εύκολα να ελέγχετε όλες τις συσκευές του σπιτιού σας ή του 
γραφείου σας χρησιµοποιώντας την δυνατότητα που έχει το 3820 να 
αντιγράφει τις εντολές άλλων τηλεχειριστηρίων µέσω ενός δέκτη 
υπερύθρων. Επιπλέον η δυνατότητα προγραµµατισµού και εκτέλεσης 
µακροεντολών σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε µια αλληλουχία έως και 60 
εντολών µε το πάτηµα ενός κουµπιού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Αυτό το φυλλάδιο σας βοηθά να µάθετε πώς να χρησιµοποιείτε τα 
προηγµένα χαρακτηριστικά του SRC-3820. Όµως, δεν εξηγεί πώς να 
χρησιµοποιείτε τις συσκευές που ελέγχετε µε αυτό. Παρακαλούµε να 
ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης των συσκευών σας για περισσότερες 
πληροφορίες. 
 
 
 
 
 

Χαρακτηριστικά του SRC 3820 
• Μεγάλη οθόνη LCD µε επιφάνεια αφής 
• ∆υνατότητα εκποµπής µακροεντολών σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα. 
• Ελέγχει έως 16 συσκευές συµπεριλαµβανοµένων  DVD, 
TV, δορυφορικών δεκτών, βίντεο και CD 
• Χρησιµοποιεί το πλέον «έξυπνο» πρόγραµµα εκµάθησης εντολών. 
• Στην µνήµη του υπάρχουν προ αποθηκευµένοι οι απαραίτητοι κωδικοί 
λειτουργία των περισσότερων τηλεχειριστήριων της αγοράς. 
• Η διάταξη των κουµπιών ελέγχου στην οθόνη µπορεί να αλλάξει. 
• Ενσωµατωµένος ανιχνευτής κίνησης. 
• Φωτισµός της οθόνη µέσω LED. 
 
Αποσυσκευασία του SRC 3820  
 
Αφού ανοίξετε την συσκευασία του SRC 3820, παρακαλούµε ελέγξτε τα 
περιεχόµενα για να επιβεβαιώσετε ότι συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα 
είδη. 
 
• SRC-3820 
• Οδηγίες Χρήσης 
• Λίστα προ-προγραµµατισµένων κωδικών 
 
Αν κάποιο από τα ανωτέρω είδη λείπει ή φαίνεται κατεστραµµένο, 
παρακαλούµε επικοινωνήστε αµέσως µε τον προµηθευτή σας. 
Παρακαλούµε µην πετάτε την συσκευασία. Θα σας φανεί χρήσιµη στην 
περίπτωση που χρειαστεί, για οποιοδήποτε λόγο, να συσκευάσετε ξανά τo 
SRC-3820. 
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Περιγραφή των κουµπιών και των βασικών λειτουργιών 
 
Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα για να προσδιορίσετε τις λειτουργίες 
του SRC-3820. 

Ποµπός Υπερύθρων 
Σποκεύστε το led  υπερύθρων προς την  
συσκευή που επιθυµείτε να χειριστείτε. 
Κουµπί οµαδοποίησης  
καναλιών 
Μέσω αυτού του κουµπιού µπορείτε να οµαδοποιήσετε 
τα κανάλια µιας συσκευής (π.χ τηλεόρασης) ώστε να 
έχετε πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτά. 
 
Οθόνη LCD µε επιφάνεια αφής  
Η οθόνη LCD µε επιφάνεια αφής προσοµοιώνει τα 
κουµπιά ενός απλού τηλεχειριστηρίου και ταυτόχρονα 
σας δίνει πολύ µεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητες 
ελέγχου. 
Οπίσθιος φωτισµός  
Πατώντας αυτό το κουµπί  
ενεργοποιείται ο οπίσθιος  
φωτισµός της οθόνης. 
Σελίδα / Ηµεροµηνία 
Πιέζοντας αυτό το κουµπί εναλλάσσετε την σελίδα 
χειριστηρίων 1 και 2 τη κάθε συσκευής  
(στην περίπτωση που όλα τα χειριστήρια της 
 συσκευής δεν χωρούν στην επιφάνεια της οθόνης) ή 
επιλέγετε την απεικόνιση της ηµεροµηνίας και της ώρας. 
Κουµπιά επιλογής συσκευής 
Επιλέγετε το είδος συσκευής που θέλετε να ελέγξετε. 
∆έκτης Υπερύθρων 
Μέσω αυτού του δέκτη υπερύθρων µπορείτε να µεταφέρετε εντολές από ένα 
τηλεχειριστήριο προς το SRC 3820, το οποίο έχει την δυνατότητα να τις 
αποµνηµονεύσει άµεσα 

Ξεκινώντας 
Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες που σας βοηθάνε να εξοικειωθείτε 
γρήγορα µε τo SRC 3820. 
 
Τοποθέτηση των Μπαταριών 
To SRC 3820 λειτουργεί µε τρεις αλκαλικές µπαταρίες τύπου ΑΑΑ (δεν 
συµπεριλαµβάνονται στη συσκευασία). Οι µπαταρίες πρέπει να 
έχουν εγκατασταθεί  για να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε TO SRC-3820. 
1. Γυρίστε ανάποδα το τηλεχειριστήριο. Πιέστε το κάλυµµα των 
µπαταριών προς την κατεύθυνση τους βέλους και αφαιρέστε το κάλυµµα 
των µπαταριών. 
2. Τοποθετήστε τρεις µπαταρίες τύπου ΑΑΑ σύµφωνα µε τις ενδείξεις 
πολικότητας (+) και (-) που υπάρχουν στην υποδοχή των µπαταριών. 
Ξανακλείστε το κάλυµµα των µπαταριών. 
 
Ένδειξη µπαταρίας 
Ένα εικονίδιο µε σύµβολο µια µπαταρία στο πάνω δεξί τµήµα της οθόνης 
απεικονίζει την κατάσταση φόρτισης των µπαταριών του τηλεχειριστηρίου. 
 
 
 

 
 

 
Με την χρήση οι µπαταρίες σταδιακά εκφορτίζονται, όταν η µπαταρία έχει 
εκφορτιστεί σχεδόν πλήρως, θα εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη πως η 
µπαταρίες έχουν αδειάσει. 
 
Σηµείωση: Όταν εµφανιστεί το εικονίδιο που δείχνει πως η µπαταρία έχει 
εκφορτιστεί η συσκευή δεν µπορεί να εισέλθει σε λειτουργία ρυθµίσεων ( 
εκµάθηση εντολών, αλλαγή κωδικών τηλεχειριστηρίων, αλλαγή διάταξης 
των κουµπιών πάνω στην οθόνη κλπ). 

Ποµπός υπερύθρων 

Κουµπί 
οµαδοποίησης 
καναλιών 

Οθόνη αφής 

Φωτισµός οθόνης 

Σελίδα / Ηµεροµηνία 

Κουµπιά επιλογής 
συσκευής 

∆έκτης υπερύθρων 

Πλήρως φορτισµένη  Φορτισµένη κατά το ήµισυ    Εξαντληµένη        
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Συµβουλές και προφυλάξεις σχετικά µε την χρήση µπαταριών 
 
• Όταν εµφανιστεί η ένδειξη πως οι µπαταρίες έχουν εκφορτιστεί 

αντικαταστήστε τις αµέσως. 
• To SRC-3820 δεν χάνει τις εντολές που έχετε προγραµµατίσει στη 

µνήµη του κάθε φορά που αντικαταστείτε τις µπαταρίες. 
• Παρακαλούµε χρησιµοποιείτε πάντα καινούριες µπαταρίες. Συνιστάται 

η χρήση αλκαλικών µπαταριών. Μην    χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα 
διαφορετικούς τύπους µπαταριών. 

• Βεβαιωθείτε πως ο θετικός (+) και ο αρνητικός (-) πόλος των 
µπαταριών είναι στη σωστή θέση σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σύµβολά 
στο εσωτερικό της υποδοχής των µπαταριών. 

• Μην εκθέτετε τις µπαταρίες σε υπερβολική θερµότητα ή σε φλόγες. 
• Φυλάσσετε τις µπαταρίες µακριά από παιδιά. 
• Με εξασθενηµένες µπαταρίες µειώνεται η αποτελεσµατική απόσταση 

λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες αµέσως 
όταν εµφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο.  

• Αν πρόκειται να µην χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για 
περισσότερο από δύο χρόνια πάντα να αφαιρείτε τις µπαταρίες από το 
εσωτερικό του. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχετικά µε την οθόνη αφής 
 
• Χάρις σε ένα νέας σχεδίασης εργονοµικό σύστηµα λειτουργίας το SRC 
3820 σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συσκευές σας εύκολα µέσω της 
οθόνη αφής που διαθέτει. 
•  
Ενεργοποίηση της Οθόνης  
 
• Για να ενεργοποιηθεί το SRC 3820 αρκεί να αγγίξετε την οθόνη του ή 
να πιέσετε οποιοδήποτε από τα κουµπιά που υπάρχουν στο κάτω τµήµα 
του. 
 
Προφυλάξεις κατά την χρήση της οθόνης αφής 
 
• Παρακαλούµε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά. 
• Πάντα να αγγίζετε την επιφάνεια της οθόνη αφής απαλά. Ποτέ µην 
πιέζετε την οθόνη µε δύναµη. 
• Μη χρησιµοποιείτε ένα στυλό ή οποιοδήποτε αιχµηρό αντικείµενο για 
να αγγίξετε την οθόνη. 
• To SRC 3820 δεν είναι αδιάβροχο. ∆ιατηρείτε την οθόνη αφής στεγνή 
και ποτέ µην βυθίζετε το τηλεχειριστήριο σε οποιοδήποτε υγρό. Σκουπίζετε 
αµέσως τις σταγόνες οποιουδήποτε υγρού που τυχόν στάξει στο περίβληµα 
ή την οθόνη του SRC 3820. 
• Μην εκθέτετε TO SRC 3820 σε ακραίες θερµοκρασίες. Φυλάσσετε το 
µακριά από πηγές θερµότητας. 
• Προσέχετε ώστε TO SRC 3820 να µην σας πέσει ποτέ κάτω. 
• Ποτέ µην τοποθετείτε οτιδήποτε επάνω στην οθόνη αφής. 
• Καθαρίζετε την οθόνη αφής LCD µε ένα µαλακό ύφασµα. Αν είναι 
αναγκαίο, υγράνετε λίγο το ύφασµα πριν από τον καθαρισµό. Ποτέ   
µη χρησιµοποιείτε οποιουδήποτε είδους χηµικών υγρών (γυαλιστικά ή 
καθαριστικά). 
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Χρήση των κανονικών κουµπιών του χειριστηρίου 
 
Μέσω των κουµπιών που υπάρχουν πάνω στο τηλεχειριστήριο µπορείτε 
να ελέγχετε τόσο κάποιες λειτουργίες των συσκευών που έχετε σπίτι σας 
όσο και να προγραµµατίζετε το ίδιο το τηλεχειριστήριο. 
Μεταξύ των κανονικών κουµπιών του χειριστηρίου υπάρχουν και 12 κάθε 
ένα από τα οποία έχουν ειδικές λειτουργίες. 
 
 
Κουµπιά για την επιλογή των καναλιών που προτιµάται 

 
Πιέστε οποιοδήποτε από αυτά τα τρία κουµπιά (για 
παράδειγµα το NEWS) για να ενεργοποιήσετε την 
συγκεκριµένη λειτουργία. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά  

για να περιηγηθείτε στα κανάλια που έχετε αποθηκεύσει.  
 

Πιέστε ξανά οποιαδήποτε από αυτά τα τρία κουµπιά  προκειµένου να 
εξέλθετε από την λειτουργία άµεσης επιλογής των αγαπηµένων σας 
καναλιών. 
 
Κουµπί Macro (µακροεντολών) 

Πιέζοντας αυτό το κουµπί εµφανίζονται τα κουµπιά της κάθε 
µακροεντολής για κάθε συσκευή που έχει προγραµµατιστεί να 
ελέγχει το τηλεχειριστήριο. 

 
Κουµπιά επιλογής συσκευής 

Επιλέγετε την συγκεκριµένη συσκευή που θέλετε 
να ελέγξετε (θα εµφανιστούν στην οθόνη αφής τα 
αντίστοιχα πλήκτρα) 
 

 
 
 
 
 

Κουµπί αλλαγής «σελίδας» / Ένδειξη ηµεροµηνίας και ώρας 
 

Πιέζοντας αυτό το κουµπί γίνεται εναλλαγή της 1 και της 2 
«σελίδας» των χειριστηρίων για κάθε µια συσκευή που ελέγχετε. 
(Πολλές φορές τα χειριστήρια µια συσκευής δεν χωρούν όλα 

ταυτόχρονα στην οθόνη του 3820). Πιέζοντας το κουµπί για περισσότερο 
από 2 δευτερόλεπτα εµφανίζονται οι ενδείξεις ώρας και ηµεροµηνίας. 

 
Κουµπί POWER (Ενεργοποίησης συσκευών) 
Πιέζοντας αυτό το κουµπί ενεργοποιείται και απενεργοποιείται την 
συσκευή. 

 
Ενεργοποίηση φωτισµού 
Πιέζοντας αυτό το κουµπί ενεργοποιείται ο φωτισµός του 
τηλεχειριστηρίου. 

 
Πώς να µπείτε σε λειτουργία ρυθµίσεων & προγραµµατισµού 
 
Πιέστε ταυτόχρονα τα κουµπιά  και  για περισσότερο από 3 
δευτερόλεπτα για να µπείτε στο µενού ρυθµίσεων. 
 

 
Σηµείωση: Όταν εµφανιστεί το εικονίδιο που δείχνει πως η µπαταρία έχει 
εκφορτιστεί η συσκευή δεν µπορεί να εισέλθει σε λειτουργία ρυθµίσεων ( 
εκµάθηση εντολών, αλλαγή κωδικών τηλεχειριστηρίων, αλλαγή διάταξης 
των κουµπιών πάνω στην οθόνη κλπ). 
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Πλοήγηση στο µενού λειτουργιών - προγραµµατισµού 
 
Ενώ το τηλεχειριστήριο έχει εισέλθει σε λειτουργία προγραµµατισµού 
χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε την επιθυµητή 

λειτουργία και στην συνέχεια πιέστε το κουµπί  για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας η το κουµπί  για να βγείτε από την 
λειτουργία προγραµµατισµού. 
 

 
 
Σηµείωση: Ο χρόνος µετά το πέρας του οποίου το τηλεχειριστήριο θα 
µπει σε κατάσταση αναµονής, όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
προγραµµατισµού, έχει οριστεί σε δύο (2) λεπτά. Όταν λήξει αυτό το 
χρονικό διάστηµα (χωρίς να έχετε δώσει κάποια εντολή) το 
τηλεχειριστήριο θα σας αναγκάσει να βγείτε από το µενού 
προγραµµατισµού και το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει σε κανονική 
λειτουργική κατάσταση. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο παρακάτω διάγραµµα εµφανίζεται η δοµή του “ιστού” των εντολών 
προγραµµατισµού των λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου. Σε κάθε επιλογή 
του κεντρικού µενού αντιστοιχούν επιπλέον εντολές ρυθµίσεων.  
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Προγραµµατισµός και ρυθµίσεις του SRC 3820 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα σας περιγράψουµε πώς να προγραµµατίσετε το 
SRC 3820. Πριν είναι δυνατή η χρήση του SRC 3820, ώστε να ελέγχετε 
τις συσκευές σας, θα πρέπει να καθορίσετε την διάταξη των κουµπιών 
στην οθόνη αφής καθώς και να προγραµµατίσετε όλες τις λειτουργίες των 
κουµπιών του, εισάγοντας τους κατάλληλους κωδικούς. 
 
Μενού επιλογής συσκευών (που θα ελέγχονται από το SRC 
3820) 
 
Μπείτε σε λειτουργία προγραµµατισµού, επιλέξτε DEVICE και πιέστε το 
κουµπί OK για να µπείτε στο µενού επιλογής συσκευής. Όταν έχετε µπει 
µέσα στο µενού DEVICE χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να επιλέξτε 
µια από τις ακόλουθες παραµέτρους 
 
NEW: Επιλέγετε µια νέα συσκευή 
RELABEL: Αλλάζετε την ονοµασία µιας συσκευής που είδη έχετε 
προγραµµατίσει. 
DELETE: ∆ιαγράφετε µια συσκευή που είναι περασµένη στην µνήµη του 
τηλεχειριστηρίου. 
 
Σηµείωση: Το SRC 3820 παρέχει οκτώ διαφορετικές κατηγορίες συσκευών: 
TV, DVD, SAT, VCR, AMP, TUNER, CD, AUX. Όταν εισάγετε µια νέα 
συσκευή το SRC 3820 θα σας ζητήσει να φορτώσετε, αρχικά, την 
διαµόρφωση µιας από τις παραπάνω συσκευές.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ηµιουργία µιας νέας συσκευής 
 
Στις γραµµές που ακολουθούν θα δείτε ως µπορείτε να 
εισάγετε (δηµιουργήσετε) µια νέα συσκευή στη µνήµη 
του τηλεχειριστηρίου. 
 
1. Επιλέξτε ΝΕW  
2. Ακουµπήστε το «κουµπί» ΟΚ για να επιβεβαιώσετε 
την επιλογή σας. 
3. Κάθε όνοµα συσκευής περιέχει τουλάχιστον 8 
χαρακτήρες 
• Ακουµπήστε τα «κουµπιά» ▲ ▼ για να επιλέξετε τα 
γράµµατα του ονόµατος που θέλετε να δώσετε στην 
συσκευή (Από Α έως Z και 0 έως 9) 
• Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να επιλέξετε 
τον προηγούµενο ή το επόµενο χαρακτήρα. Ο 
χαρακτήρας που έχετε επιλέξει θα αναβοσβήνει. 
• Ακουµπήστε το κουµπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε τις 
επιλογές σας. 
 
 
 
4 Μέσω ένδειξης στην οθόνη θα κληθείτε να καθορίσετε 
το είδος της συσκευές που θέλετε να «δηµιουργήσετε». 
• Χρησιµοποιήστε τα ▲ ▼ για να επιλέξετε το είδος της 
συσκευής. 
• Έχοντας επιλέξει το είδος της συσκευής θα 
εµφανιστούν (αυτόµατα) τα προ-προγραµµατισµένα 
κουµπιά χειρισµού της συσκευής στην οθόνη του SRC 
3820. 
• Πιέστε το κουµπί  για να επιβεβαιώσετε τις 
επιλογές σας. 
 
 
 
 



SRC 3820 9 

Aλλαγή ονόµατος µιας συσκευής (που είδη υπάρχει στην 
µνήµη του τηλεχειριστηρίου) 
 
1. Επιλέξτε RELABEL  
2. Ακουµπήστε το «κουµπί» ΟΚ για να επιβεβαιώσετε 
την επιλογή σας. 
3. Ανάµεσα από τη λίστα των συσκευών επιλέξτε 
αυτή που επιθυµείτε να τις αλλάξετε ονοµασία (για 
παράδειγµα TV). 
 
Aλλαγή ονόµατος 
• Ακουµπήστε τα «κουµπιά» ▲ ▼ για να επιλέξετε 
τα γράµµατα του ονόµατος που θέλετε να δώσετε στην 
συσκευή (Από Α έως Z και 0 έως 9) 
• Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να 
επιλέξετε τον προηγούµενο ή το επόµενο χαρακτήρα. 
Ο χαρακτήρας που έχετε επιλέξει θα αναβοσβήνει. 
4. Πιέστε το κουµπί  για να επιβεβαιώσετε τις 
επιλογές σας ή πιέστε το κουµπί  για να ακυρώσετε 
την επιλογή και να βγείτε από το µενού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιαγραφή µιας συσκευής από την µνήµη του 
τηλεχειριστηρίου 
 
Στις γραµµές που ακολουθούν θα δείτε πως µπορείτε 
να σβήσετε µια συσκευή (συµπεριλαµβανοµένων της 
διάταξης των αντίστοιχων κουµπιών στην οθόνη 
αφής και των κωδικών λειτουργίας του 
τηλεχειριστηρίου) από την µνήµη του SRC 3820 
 
1. Επιλέξτε DELETE 
2. Ακουµπήστε το «κουµπί» ΟΚ για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
3. Ανάµεσα από τη λίστα των συσκευών επιλέξτε 
αυτή που επιθυµείτε να τις αλλάξετε ονοµασία (για 
παράδειγµα TV). 
 
4.Πιέστε το κουµπί  για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας 
 
 
 
5. Το τηλεχειριστήριο θα σας ζητήσει να 
επιβεβαιώσετε άλλη µια φορά την απόφαση σας να 
διαγράψετε την συσκευή από την µνήµη του. 
Ακουµπήστε τα 4 νούµερα που θα εµφανιστούν στην 
οθόνη. Όταν το κάνετε αυτό θα ολοκληρωθεί µε 
επιτυχία η διαγραφή της συσκευής από την µνήµη 
του χειριστηρίου και θα επιστρέψει στο προηγούµενο 
µενού. 
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Μενού επιλογής κωδικών  
 
Θέστε το SRC 3820 σε λειτουργία προγραµµατισµού.  
 
Επιλέξτε CODE και αγγίξτε το «κουµπί» ΟΚ για να µπείτε στο µενού 
επιλογής κωδικών (CODE). Όταν µπείτε στο µενού επιλογής κωδικού 
χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να πλοηγηθείτε στις ακόλουθες 
επιλογές: 
 
PRE-CODE: Αυτή η επιλογή είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να εκτελεί το 
SRC 3820 όλες τις εντολές ενός άλλου τηλεχειριστηρίου. Πλήθος µοντέλων 
από σχεδόν όλες τις υπάρχουσες εταιρίες, είναι αποθηκευµένες στην λίστα 
µε τις προ-προγραµµατισµένες εντολές του SRC 3820. Μπορείτε είτε να 
φορτώσετε έναν κωδικό ή να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία αυτόµατης 
αναζήτησης για να βρείτε ένα συµβατό κωδικού τηλεχειριστηρίου (που θα 
ελέγχει την συσκευή που θέλετε). Αν και µέσω της επιλογής PRE-CODE 
µπορείτε να βρείτε σχεδόν όλες τις συσκευές της αγοράς και τα αντίστοιχα 
τηλεχειριστήρια τους, όµως είναι πιθανόν  να αποκτήσετε µια συσκευή 
νεότερη από την ηµεροµηνία κατασκευής του SRC 3820.  Σε αυτή τη 
περίπτωση µπορεί ο κωδικός του τηλεχειριστηρίου της συσκευής να µην 
είναι προ-αποθηκευµένος στην µνήµη του 3820. Για αυτό το λόγο το SRC 
3820 έχει και δυνατότητα εκµάθησης εντολών αντιγράφοντας το 
τηλεχειριστήριο που διαθέτει η συσκευή. 
 
LEARN: Μέσω αυτή της επιλογής µπορείτε να αντιγράψετε τις λειτουργίες 
ενός τηλεχειριστηρίου κουµπί προς κουµπί. Έτσι µπορείτε να περάσετε στο 
SRC 3820 τους κωδικούς τηλεχειριστηρίων συσκευών που είτε είναι πολύ 
πιο καινούριες είτε πολύ σπάνιες (και οι κωδικοί τους δεν είναι περασµένοι 
στην µνήµη του 3820). 
 
DEL KEY: Μέσω αυτής της επιλογής µπορείτε να διαγράψετε ένα κωδικό. 
 
DEL BANK: Μέσω αυτής της επιλογής διαγράφετε µια σειρά κωδικών 
(εντολών χειρισµού) που αντιστοιχούν σε µια συσκευή. 
 
 
 

Χρήση προ-προγραµµατισµένων κωδικών για να 
προγραµµατίσετε το τηλεχειριστήριο. 
 
Στις γραµµές που ακολουθούν θα σας περιγράψουµε πως 
µπορείτε να προγραµµατίσετε το τηλεχειριστήριο, κάνοντας 
χρήση των προ-προγραµµατισµένων κωδικών  ώστε να 
ελέγχει µια συσκευή. 
Θέστε το SRC 3820 σε λειτουργία προγραµµατισµού.  
Επιλέξτε PRE-CODE και αγγίξτε το «κουµπί» ΟΚ για να 
µπείτε στο µενού επιλογής  προ προγραµµατισµένων 
κωδικών.  
 
Χειροκίνητη επιλογή ενός κωδικού 
 
1. Επιλέξτε το είδος της συσκευής (για παράδειγµα TV) 
2. Ανατρέξτε στην λίστα µε τους κωδικούς ώστε να βρείτε 
το κωδικό που αντιστοιχεί στην συσκευή (µάρκα και µοντέλο) 
που θέλετε να ελέγχετε. 
3. Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό που βρήκατε 
στη λίστα και αντιστοιχεί στην συσκευή που θέλετε και πιέστε 

το κουµπί  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
4. Για να βεβαιωθείτε για την σωστή επιλογή του κωδικού, 
πιέστε το κουµπί Power για να διαπιστώσετε αν 
ανταποκρίνεται η συσκευή. 
Αν η συσκευή ενεργοποιηθεί (ενώ είναι σε κατάσταση 
αναµονής) τότε κατά πάσα πιθανότητα έχετε πληκτρολογήσει 
τον σωστό κωδικό. ∆οκιµάστε και άλλα κουµπιά ώστε να 
διαπιστώσετε αν η συσκευή ανταποκρίνεται σε όλες τις 
εντολές του τηλεχειριστηρίου. Αν η συσκευή δεν 
ανταποκρίνεται επιστρέψετε στο βήµα 3 για να δοκιµάσετε 
έναν άλλο κωδικό (εωσότου βρείτε αυτόν που ταιριάζει στην 
συσκευή σας). 
Σηµείωση: Mερικοί κωδικοί µπορεί να είναι κατάλληλοι για 
περισσότερες από µια συσκευές. 
5. Αν ο κωδικός που επιλέξατε είναι ο σωστός πιέστε το 

κουµπί  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να βγείτε 
από το µενού. 
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Αυτόµατη επιλογή ενός κωδικού 
 
1. Ενεργοποιήστε (ΟΝ) την συσκευή που 
θέλετε να ελέγχετε.  
2. Επιλέξτε το είδος της συσκευής (για 
παράδειγµα TV) 
3. Στρέψτε το SRC 3820 προς την συσκευή 
και αγγίξτε το κουµπί AUTO. H ένδειξη AUTO 
θα εµφανιστεί στην οθόνη ενώ το SRC 3820 
αυτόµατα θα ξεκινήσει να ανιχνεύει συµβατούς 
µε την συσκευή κωδικούς τηλεχειρισµού. Μόλις 
η συσκευή απενεργοποιηθεί θα πρέπει να 
πιέσετε  ή να αγγίξετε οποιοδήποτε από το 
κουµπιά του 3820 ώστε να σταµατήσει η 
διαδικασία αναζήτησης. 
4. Για να βεβαιωθείτε για την σωστή επιλογή 
του κωδικού, πιέστε το κουµπί Power για να 
διαπιστώσετε αν ανταποκρίνεται η συσκευή. 
Αν η συσκευή ενεργοποιηθεί (ενώ είναι σε 
κατάσταση αναµονής) τότε κατά πάσα 
πιθανότητα έχετε πληκτρολογήσει τον σωστό 
κωδικό. ∆οκιµάστε και άλλα κουµπιά ώστε να 
διαπιστώσετε αν η συσκευή ανταποκρίνεται σε 
όλες τις εντολές του τηλεχειριστηρίου. Αν η 
συσκευή δεν ανταποκρίνεται επιστρέψετε στο 
βήµα 3 για να δοκιµάσετε έναν άλλο κωδικό 
(εωσότου βρείτε αυτόν που ταιριάζει στην 
συσκευή σας). 
Σηµείωση: Mερικοί κωδικοί µπορεί να είναι 
κατάλληλοι για περισσότερες από µια συσκευές. 
5. Αν ο κωδικός που επιλέχθηκε αυτόµατα 

είναι ο σωστός πιέστε το κουµπί  για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να βγείτε από το µενού. 
 
 
 
 
 
 
 

Χρήση της λειτουργίας εκµάθησης εντολών 
 
Μέσω της λειτουργίας εκµάθησης το SRC 3820 µπορεί να αντιγράψει τους 
κωδικούς ενός άλλου τηλεχειριστηρίου. 
 
Εκµάθηση (αντιγραφή) εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο 
 
Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε 
στο κάτω µέρος του SRC 3820 ώστε να «κοιτά» τον δέκτη 
υπερύθρων του SRC 3820. 
 
1. Επιλέξτε LEARN 
2. Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας. 
3. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε 
ώστε ο ποµπός υπερύθρων του (συνήθως στο µπροστινό 
µέρος του τηλεχειριστηρίου) να στοχεύει τον δέκτη των 
υπερύθρων που υπάρχει στο κάτω µέρος του SRC 3820. 
Απόσταση µεταξύ των δύο τηλεχειριστηρίων πρέπει να 
είναι µεταξύ 5 και 10 cm. 
4. Επιλέξτε το είδος της συσκευής (από το 
τηλεχειριστήριο της οποία θα αντιγράψετε τους κωδικούς) 
για παράδειγµα TV. 
Στην οθόνη του 3820 θα εµφανιστούν τα κουµπιά 
χειρισµού η διάταξη των οποίων θα ανταποκρίνεται στο 
τηλεχειριστήριο που θα αντιγράψετε. Κάθε κουµπί που θα 
εµφανίζεται στην οθόνη θα αναβοσβήνει. Αν επιθυµείτε να 
σταµατήσει να αναβοσβήνει ένα κουµπί θα πρέπει να του 
µάθετε τον κωδικό του αντίστοιχου κουµπιού του 
τηλεχειριστήριου που αντιγράφετε. 
 
5. Στο τηλεχειριστήριο που αντιγράφετε πρέπει να 
πατήσετε το αντίστοιχο κουµπί µε αυτό που αναβοσβήνει 
στην οθόνη του SRC 3820. An o κωδικός της εντολής 
(κουµπιού) αντιγραφεί µε επιτυχία στην οθόνη θα 
εµφανιστεί η ένδειξη OK αν όχι θα εµφανιστεί η ένδειξη 
ERROR. 
6. Aν χρειαστεί, µπορείτε επίσης να αγγίξετε ένα από τα κουµπιά για να 
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το κάνετε να αναβοσβήνει ώστε να µπορέσετε να του αντιστοιχίσετε την 
εντολή που θέλετε. 

Σηµείωση: Για κάθε συσκευή υπάρχουν 3 
σελίδες µε προ-προαποθηκευµένα από το 
εργοστάσιο κουµπιά. Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε το κουµπί  για να πάτε 
στην επόµενη σελίδα. 

7. Όταν έχετε αντιγράψει όλες τις λειτουργίες των 
κουµπιών του «πρωτότυπου» τηλεχειριστηρίου 
πιέστε το κουµπί  για να επιβεβαιώσετε τις  
επιλογές σας και να βγείτε από το µενού. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιαγραφή ενός κουµπιού 
 
Για να διαγράψετε ένα από τα κουµπιά (µαζί µε την 
αντίστοιχη εντολή) από την οθόνη αφής (ή την 
λειτουργία που αντιστοιχεί σε ένα από τα φυσικά 
κουµπιά του SRC 3820) ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία: 
 
1. Επιλέξτε DEL KEY  
2. Αγγίξτε το ΟΚ 
3. Επιλέξτε το είδος της συσκευής (π.χ TV) 
4. Αγγίξτε (ή πιέστε αν είναι ένα από τα φυσικά 
κουµπιά) το κουµπί που θέλετε να «διαγράψετε». 
Μόλις εµφανιστεί η ένδειξη OK στην οθόνη σηµαίνει 
πως η εντολή που αντιστοιχεί στο κουµπί έχει µε 
επιτυχία διαγραφεί. 
5. Αν δεν θέλετε να διαγράψετε και άλλες εντολές 
πιέστε το κουµπί  ή το κουµπί  για να βγείτε από 
το µενού. 
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∆ιαγραφή όλων των εντολών (κωδικών) που αντιστοιχούν σε 
µια συσκευή. 
 
1. Επιλέξτε DEL BANK  
2. Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε την 
εντολή σας 
3. Επιλέξτε το είδος της συσκευής της οποίας 
επιθυµείτε να διαγράψετε όλες τις εντολές (π.χ TV). 
4. Πιέστε το κουµπί  για να επιβεβαιώσετε την 
απόφαση σας. 
5. Το τηλεχειριστήριο θα σας ζητήσει να 
επιβεβαιώσετε άλλη µια φορά την απόφαση σας να 
διαγράψετε όλους τους κωδικούς εντολών που 
αφορούν την συσκευή. Ακουµπήστε (µε τη σειρά) τα 
4 νούµερα που θα εµφανιστούν στην οθόνη. Όταν το 
κάνετε αυτό θα ολοκληρωθεί µε επιτυχία η διαγραφή 
των κωδικών που αφορούν τη συσκευή, από την 
µνήµη του χειριστηρίου και θα επιστρέψει στο 
προηγούµενο µενού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιάταξη των κουµπιών αφής στην οθόνη 
 
Το SRC 3820 σας επιτρέπει να αλλάζετε την διάταξη των κουµπιών που 
εµφανίζονται στην οθόνης αφής του, ώστε να µπορείτε να κάνετε την 
διάταξη τους ίδια µε αυτή του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου που συνοδεύει 
τη συσκευή. Η διαδικασία για να αλλάξετε την διάταξη των κουµπιών 
περιγράφεται ακολούθως: 
 
1. Eπιλέξτε LAYOUT  
2. Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να 

επιβεβαιώσετε την εντολή σας 
Επιλέξτε το είδος της συσκευής της οποίας 
επιθυµείτε να αλλάξετε την διάταξη των 
κουµπιών (π.χ TV). 
Αγγίξτε το κουµπί που επιθυµείτε να 
αλλάξετε το εικονίδιο που το συνοδεύει. 
όλες οι διαθέσιµες επιλογές θα εµφανίζονται 
διαδοχικά (µία-µία) κάθε φορά που αγγίζετε 
το κουµπί. 
Σηµείωση: Πιέζοντας το κουµπί 

εµφανίζονται όλα τα διαθέσιµα εικονίδια που 
έχουν αντιστοιχηθεί σε όλα τα κουµπιά. 
 
Πιέστε το κουµπί   για να επιβεβαιώσετε 
τις αλλαγές ή το κουµπί  για να 
ακυρώσετε τις αλλαγές και να βγείτε από το 
µενού. 
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Χρήση των Μακροεντολών 
Μια µακροεντολή µπορεί να αποτελείται από µια διαδοχική σειρά εντολών. 
Έτσι σας επιτρέπει να ελέγχετε µια σειρά λειτουργιών σε διάφορες 
συσκευές µε το πάτηµα ενός και µόνο κουµπιού. 
 
Σηµείωση: Κατά την δηµιουργία µιας µακροεντολής δεν µπορείτε να 
εισάγετε εντολές που αφορούν τα κουµπιά επιλογής συσκευής, το κουµπί 
εναλλαγής σελίδας / Ηµεροµηνίας (Page/Date) ή τα κουµπιά επιλογής των 
αγαπηµένων καναλιών. 
 
Θέστε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία προγραµµατισµού και αγγίξτε το 
κουµπί ΟΚ για να µπείτε στο µενού MACRO. Mέσα στο µενού µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά ▲ ▼ για να πλοηγηθείτε στις ακόλουθες 
επιλογές: 
 
ΝΕW: ∆ηµιουργία µιας νέας µακροεντολής 
DELETE: ∆ιαγράφετε µια µακροεντολή 
VIEW: Μπορείτε να δείτε την αλληλουχία των εντολών µιας µακροεντολής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ηµιουργία µιας νέας µακροεντολής 
 
Σηµείωση: Σε µια µακροεντολή µπορεί να προγραµµατιστούν συνολικά 
έως και 60 εντολές. 
 
1. Επιλέξτε NEW 
2. Αγγίξτε το κουµπί OK για να επιβεβαιώστε την 
επιλογή σας 
3. Επιλέξτε την συσκευή στην οποία θέλετε να 
«απευθύνετε» την µακροεντολή (π.χ TV). Αν αυτό 
γίνει µε επιτυχία θα ακουστούν τρεις ηχητικοί τόνοι 
(µπιπ). 
4. Αντιστοιχήστε ένα κουµπί στην έναρξη της 
µακροεντολής (όταν το πιέζετε θα ξεκινά η 
αλληλουχία εντολών που έχετε προγραµµατίσει). 
Αρχίστε να εισάγετε τις εντολές. Αυτές θα 
αποθηκεύονται µία προς µία εωσότου εισάγετε µια 
χρονική καθυστέρηση ή σώσετε τις εντολές. Πιέσετε 
το   για να συνεχίσετε τον προγραµµατισµό της 
µακροεντολής. 
5. Αν θέλετε να εισάγετε µια χρονική καθυστέρηση 
απλά αγγίξτε τα αριθµητικά κουµπιά [που 
αντιστοιχούν στην χρονική καθυστέρηση (00 έως 
99sec)] και στην συνέχεια το  για να 
επιβεβαιώσετε. Το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει 
στην οθόνη της παραγράφου 4 επιτρέποντας σας 
να ρυθµίσετε και άλλες εντολές. Όταν ολοκληρώσετε 
τις ρυθµίσεις πιέσετε το κουµπί   δύο συνεχόµενες 
φορές για να σώσετε τις ρυθµίσεις και να βγείτε από 
το µενού. 
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Το παράδειγµα που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να καταλάβετε 
περισσότερο πώς να δηµιουργήσετε µια µακροεντολή 
 
Παράδειγµα: ∆ηµιουργία µιας µακροεντολής προκειµένου να δείτε µια ταινία 
από DVD. 
 
1. Αγγίξτε το κουµπί  ώστε να καταστεί το κουµπί ενεργοποίησης της 

µακροεντολής και να αρχίσουν να αντιστοιχίζονται σε αυτό οι εντολές 
που θα δώσετε στην συνέχεια. 

2. Πίεστε το κουµπί επιλογή της τηλεόρασης (TV). 
3. Πιέστε το κουµπί  
4. Πιέστε το κουµπί  για να εισάγετε µια χρονοκαθυστέρηση (από 00 

έως 99sec) 
5. Aγγίξτε το κουµπί TV/VIDEO 
6. Πιέστε το κουµπί επιλογής του DVD (DVD) 
7. Πιέστε το κουµπί  
8. Πιέστε το κουµπί  για να εισάγετε µια χρονοκαθυστέρηση (από 00 

έως 99sec) 
9. Αγγίξτε το κουµπί αναπαραγωγής του δίσκου DVD 
10. Πιέσετε το κουµπί   δύο συνεχόµενες φορές για να σώσετε τις 

ρυθµίσεις και να βγείτε από το µενού. 
 
Σηµείωση: Πως ορίζετε µια χρονική καθυστέρηση? 
Για παράδειγµα για µηδενική χρονική καθυστέρησης αγγίξτε δύο 
συνεχόµενες φορές το 0 (00) και στην συνέχεια πιέστε το  
Για χρονική καθυστέρηση 1second αγγίξτε 0 και 1 και στην συνέχεια πιέστε 

. 
Για χρονική καθυστέρηση 11 second αγγίξτε δύο συνεχόµενες φορές το 1 
(11) και στην συνέχεια πιέστε . 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιαγραφή µίας µακροεντολής 
 
1. Επιλέξτε DELETE  
2. Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ 
3. Επιλέξτε την συσκευή στην οποία έχετε 
αντιστοιχήσει την µακροεντολή [π.χ VCR (βίντεο)] 
 
 
 
 
 
4. Αγγίξτε το κουµπί στην οθόνη ή πιέστε το 
«φυσικό» κουµπί την λειτουργία του οποίο θέλετε να 
διαγράψετε. 
 
5. Πιέστε το κουµπί  ή το κουµπί  για να βγείτε 
από το µενού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SRC 3820 16 

Πώς να δείτε µια µακροεντολή (τις εντολές από τις οποίες 
αποτελείται) 
 
1. Επιλέξτε VIEW 
2. Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας  
3. Επιλέξτε την συσκευή στην οποία έχετε αντιστοιχήσει 
την µακροεντολή της οποίας θέλετε να δείτε τις εντολές 
από τις οποίες απαρτίζεται [π.χ VCR (βίντεο)] 
 
4. Αγγίξτε το κουµπί που ενεργοποιεί την µακροεντολή. 
Στην οθόνη θα εµφανιστεί µια σειρά εντολών βήµα προς 
βήµα. 
 
5. Πιέστε το κουµπί  για να βγείτε από το µενού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πώς να ορίσετε τα “αγαπηµένα” σας κανάλια 
 
Το SRC 3820 σας επιτρέπει να κατηγοριοποιήσετε τα αγαπηµένα σας 
κανάλια σε οµάδες. 
Βάλτε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία προγραµµατισµού και στην συνέχεια 
επιλέξτε QUICK CH και αγγίξτε το κουµπί OK για να µπείτε στο µενού 
καθορισµού των αγαπηµένων σας καναλιών. Μέσα στο µενού QUICK CH 
χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να περιηγηθείτε στις παρακάτω 
επιλογές: 
 
ADD : Προσθέτετε ένα κανάλι στην οµάδα των αγαπηµένων σας καναλιών. 
DELETE: ∆ιαγράφετε ένα “αγαπηµένο” σας κανάλι. 
RELABEL: Μπορείτε να µετονοµάσετε ένα όνοµα που έχετε αντιστοιχήσει 
σε ένα κανάλι. 
 
Σηµείωση: To SRC 3820 έχει τρείς οµάδες αγαπηµένων σας καναλιών 
NEWS/Eιδήσεις, MOVIE/Tαινίες, και KIDS / Παιδικά προγράµµατα. 
Συνολικά σε αυτές τις οµάδες µπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 50 
προγράµµατα. Για παράδειγµα αν στην οµάδα NEWS έχετε αποθηκεύσει 
40 κανάλια και στην οµάδα MOVIE 8 τότε ο µέγιστος αριθµός 
προγραµµάτων που µπορεί να αποθηκευτεί στην οµάδα KIDS είναι 2 
 
Ορισµός ενός «αγαπηµένου» καναλιού. 
 
1. Επιλέξτε ADD  
2. Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας  
3. Επιλέξτε την συσκευή την οποία θέλετε να 
ρυθµίσετε (π.χ TV ) 
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4. Εισάγετε τον αριθµό του καναλιού που θέλετε (π.χ 
12)  
5. Επιλέξτε την οµάδα στην οποία θέλετε να 
αποθηκευτεί το συγκεκριµένο κανάλι (π.χ NEWS). 
6. Επαναλάβετε τα βήµατα 4-5 για εισάγετε και άλλο 
κανάλι. 
7. Πιέστε το κουµπί  για να βγείτε από το µενού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιαγραφή ενός “αγαπηµένου” καναλιού 
 
1. Επιλέξτε DELETE  
2. Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ. 
3. Επιλέξτε την συσκευή την οποία θέλετε να ρυθµίσετε 
(π.χ TV ) 
4. Επιλέξτε την οµάδα καναλιών στην οποία υπάρχει 
αποθηκευµένο το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε (π.χ 
NEWS). 
5. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να βρείτε το 
νούµερο του καναλιού που θέλετε να διαγράψετε. 
6. Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να διαγράψετε το κανάλι που 
έχετε επιλέξει. 
7. Επαναλάβετε τα βήµατα 5 και 6 για να σβήσετε και 
άλλα κανάλια. 
8. Πιέστε το κουµπί  για να βγείτε από το µενού. 
 
 
 
 
 
 
 

Αλλαγή ονόµατος µιας οµάδας “αγαπηµένων” καναλιών 
 
1. Επιλέξτε RELABEL 
2. Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας 
3. Πιέστε το κουµπί που αντιστοιχεί στην οµάδα 
καναλιών της οποία το όνοµα θέλετε να αλλάξετε (π.χ 
NEWS). 
 
4. Αλλάξτε το όνοµα (µπορείτε να εισάγετε 8 
χαρακτήρες το µέγιστο).  
• Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να βρείτε το 
χαρακτήρα που επιθυµείτε (από Α έως Ζ και από 0 
έως 9). 
• Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να 
επιλέξετε το προηγούµενο ή τον επόµενο χαρακτήρα. 
Ο χαρακτήρας που έχετε επιλέξει θα αναβοσβήνει. 
• Πιέστε το κουµπί  για να επιβεβαιώσετε τις 
επιλογές σας ή πιέστε το κουµπί  για να ακυρώσετε 
την επιλογή και να βγείτε από το µενού.  
 
Από την στιγµή που έχετε αποθηκεύσει 
αγαπηµένα σας κανάλια πιέστε ένα από τα 
κουµπία γρήγορης πρόσβασης στα αγαπηµένα 
σας κανάλια (π.χ NEWS) για να εµφανιστούν οι 
αντίστοιχες ενδείξεις και χρησιµοποιήστε τα 
κουµπιά  και  για να περιηγηθείτε στα 
κανάλια που έχετε αποθηκεύσει. Πιέστε ξανά το 
κουµπί NEWS για να βγείτε από την λειτουργία 
γρήγορης ανάκλησης των αγαπηµένων σας 
καναλιών. 
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Χρήση των λειτουργιών χρονοδιακόπτη 
 
Μέσω της ενσωµάτωσης του χρονοδιακόπτη το SRC 3820 αυξάνει τις 
δυνατότητες αξιοποίησης των µακροεντολών. Οι ακόλουθες οδηγίες σας 
δείχνουν πως µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία του 
χρονοδιακόπτη. 
 
Μπείτε σε λειτουργία προγραµµατισµού και στην συνέχεια επιλέξτε TIMER 
και αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να µπείτε στο µενού των λειτουργιών 
χρονοδιακόπτη (TIMER). Στο µενού των λειτουργιών χρονοδιακόπτη 
υπάρχουν 9 κουµπιά (που καθορίζουν χρονική διάρκεια). Κάθε ένα από τα 
κουµπιά µπορεί να λειτουργεί σαν ένας χρονοδιακόπτης που θα 
ενεργοποιεί µια µακροεντολή. Πριν ρυθµίσετε τον χρονοδιακόπτη υπάρχουν 
οι ακόλουθες 4 επιλογές: 
 
SLEEP: Ρυθµίζετε ένα χρονοδιακόπτη έτσι ώστε η εντολή να ενεργοποιηθεί 
µόνο µία φορά µετά το πέρας ενός προκαθορισµένου διαστήµατος και µετά 
να διαγραφεί. 
DATE MODE: Ρυθµίζετε ένα χρονοδιακόπτη έτσι ώστε η εντολή να 
ενεργοποιηθεί σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα. 
WEEK MODE: Ρυθµίζετε ένα χρονοδιακόπτη έτσι ώστε η εντολή να 
ενεργοποιηθεί σε συγκεκριµένη ηµέρα της εβδοµάδας και συγκεκριµένη 
ώρα. 
DELETE: ∆ιαγράφετε µια λειτουργία χρονοδιακόπτη που έχετε 
προγραµµατίσει. 
 
Σηµείωση: Πριν καθορίσετε τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη πρέπει να έχετε 
ολοκληρώσει τις ρυθµίσεις ηµεροµηνίας και χρόνου όπως αναφέρετε στην 
σελίδα 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ηµιουργία ενός χρονοδιακόπτη που θα συνεργάζεται µε την 
λειτουργία χρονοδιακόπτη (SLEEP) άλλων συσκευών. 
 
Μια συσκευή που διαθέτει λειτουργία χρονοδιακόπτη 
(SLEEP) µπορεί να απενεργοποιείται µετά το πέρας µια 
προκαθορισµένης χρονικής περιόδου. Αν η λειτουργία του 
χρονοδιακόπτη γεφυρώνεται µε µακροεντολή ο 
χρονοδιακόπτης ενεργοποιεί το SRC 3820 ώστε να εκτελεί 
µια αλληλουχία εντολών σε συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα.  
 

1. Αγγίξτε για παράδειγµα το κουµπί .  
2. Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε και να 
µπείτε στην επιλογή λειτουργίας του χρονοδιακόπτη. 
3. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε 
SLEEP και αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας και να µπείτε στην οθόνη ρύθµισης του 
χρονοδιακόπτη. 
4. Ορίστε τις παραµέτρους µέτρησης χρόνου του 
χρονοδιακόπτη. 
• Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να ορίσετε το 
επιθυµητό χρονικό διάστηµα (0 έως 23 για τις ώρες και 0 
έως 59 για τα λεπτά). 
• Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να επιλέξετε την 
ρύθµιση των ωρών ή των λεπτών. 
• Αγγίξτε το ΟΚ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας ή 
το κουµπί  για να βγείτε από το µενού.  
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5. Τροποποίηση ή δηµιουργία µιας µακροεντολής  
Τα βήµατα προκειµένου να ορίσετε την εκτέλεση 
µιας µακροεντολής είναι ίδια µε αυτά της 
δηµιουργίας µιας µακροεντολής µε εξαίρεση πως 
δεν χρειάζεται να αντιστοιχήσετε ένα κουµπί (το 
οποίο πιέζοντας το θα ενεργοποιείται η 
αλληλουχία εντολών). Ανατρέξετε στην σελίδα 14 
για να δείτε πως δηµιουργείται µια µακροεντολή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ηµιουργία ενός χρονοδιακόπτη όταν έχετε επιλέξει λειτουργία DATE 
 

Αγγίξτε για παράδειγµα το κουµπί .  
Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε και να 
µπείτε στην επιλογή λειτουργίας του χρονοδιακόπτη. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε 
DATE και αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας και να µπείτε στην οθόνη ρύθµισης του 
χρονοδιακόπτη. 
 
Ορίστε τις παραµέτρους µέτρησης χρόνου του 
χρονοδιακόπτη. 
Για να καθορίσετε την ηµεροµηνία 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να ορίσετε την 
επιθυµητή ηµεροµηνία (JAN έως DEC για τους µήνες 
και 01 έως 31 για την ηµεροµηνία). 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να επιλέξετε την 
ρύθµιση των µηνών ή των ηµερών.  
Αγγίξτε το ΟΚ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας ή 
το κουµπί  για να βγείτε από το µενού.  
 
Για την ρύθµιση της ώρας: 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να ορίσετε το 
επιθυµητό χρονικό διάστηµα (0 έως 23 για τις ώρες και 
0 έως 59 για τα λεπτά). 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄  ► για να επιλέξετε την 
ρύθµιση των ωρών ή των λεπτών. 
Αγγίξτε το ΟΚ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας ή 
το κουµπί  για να βγείτε από το µενού.  
 
Τροποποίηση ή δηµιουργία µιας µακροεντολής 
Γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση του 
χρονοδιακόπτη SLEEP. 
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∆ηµιουργία ενός χρονοδιακόπτη όταν έχετε επιλέξει λειτουργία WEEK 
 

1. Αγγίξτε για παράδειγµα το κουµπί .  
2. Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε 
και να µπείτε στην επιλογή  λειτουργίας του 
χρονοδιακόπτη. 
3. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε WEEK και αγγίξτε το OK για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να µπείτε 
στην οθόνη ρύθµισης του χρονοδιακόπτη. 
 
4. Ορίστε τις παραµέτρους µέτρησης χρόνου του 
χρονοδιακόπτη. 
Για να καθορίσετε την ηµεροµηνία 
• Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
επιλέξετε την επιθυµητή ηµέρα της εβδοµάδας 
και αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε 
την επιλογή ηµέρας. Όταν έχετε ολοκληρώσει 
την επιλογή των ηµερών πιέστε το κουµπί  
για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας και να 
βγείτε από το µενού.  
Σηµείωση: Υπάρχουν 7 κέρσορες που 
αναπαριστούν τις ηµέρες τις εβδοµάδας (από 
Κυριακή έως Σάββατο). 
 
Για να ορίσετε την ώρα 
• Το κάνετε µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην 
περίπτωση που έχετε επιλέξει λειτουργία DATE. 
 
5. Τροποποίηση ή δηµιουργία µιας 
µακροεντολής 
Γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην 
περίπτωση του χρονοδιακόπτη SLEEP. 
 
 
 
 

∆ιαγραφή ενός προγραµµατισµένου χρονοδιακόπτη 
 

Αγγίξτε για παράδειγµα το κουµπί .  
Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε και να 
µπείτε στην επιλογή  λειτουργίας του χρονοδιακόπτη. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να επιλέξετε 
DELETE και αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας και να βγείτε από το µενού. 
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Χρήση της δυνατότητας µετάδοσης (εντολών) σε άλλο 
τηλεχειριστήριο 
 
Ένα SRC 3820 µπορεί να µεταδίδει τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί 
στην µνήµη του σε ένα άλλο SRC 3820 (χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο που 
πωλείται χωριστά). 
 
1. Χρησιµοποιήστε το ειδικό καλώδιο για να 
συνδέσετε τα δύο SRC 3820 µεταξύ τους µέσω των 
αντίστοιχων ακροδεκτών. 
 
2. Θέστε το τηλεχειριστήριο που αποτελεί τον 
«ποµπό» των εντολών σε κατάσταση 
προγραµµατισµού και επιλέξτε TRANS και αγγίξτε το 
κουµπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
 
3. Μια οθόνη θα εµφανιστεί, µέσω της οποίας θα 
σας ζητηθεί να επαναβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
Αγγίξτε τα 4 νούµερα που εµφανίζονται στην οθόνη 
ώστε να σβήσουν. 
 
4. Κατά την διάρκεια της µετάδοσης των εντολών 
από το τηλεχειριστήριο “ποµπό” προς το 
τηλεχειριστήριο “δέκτη” στην οθόνη θα εµφανίζεται 
το σύµβολο . 
 
5. Όταν η µετάδοση (αντιγραφή) όλων των 
εντολών ολοκληρωθεί µε επιτυχία θα εµφανιστεί η 
ένδειξη ΟΚ. Αν η µετάδοση δεν ολοκληρωθεί µε 
επιτυχία θα εµφανιστεί το µήνυµα ERROR. 
 
6. Ανεξάρτητα από το αν η µετάδοση ολοκληρωθεί 
µε επιτυχία ή όχι το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει 
σε κατάσταση προγραµµατισµού. 
 
 
 
 

Μενού διάφορων λειτουργιών 
 
Θέστε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία προγραµµατισµού και στην συνέχεια 
επιλέξτε OTHER. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να περιηγηθείτε 
στις παρακάτω επιλογές: 
 
CLOCK: Ρυθµίζετε την ώρα και την ηµεροµηνία 
POWER: Καθορίζετε µια χρονική περίοδος που παραµένει ενεργοποιηµένo 
BACKLIT: Μέσω αυτής της επιλογής καθορίζετε το χρόνο για τον οποίο θα 
παραµένει ενεργός ο φωτισµός του τηλεχειριστηρίου. 
BEEP: Ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε η εκποµπή ενός ηχητικού τόνου 
κάθε φορά που πατάτε ένα κουµπί. 
VERSION: Εµφανίζονται η έκδοση του λογισµικού και η έκδοση της προ-
προγραµµατισµένης βάσης κωδικών-εντολών τηλεχειρισµού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SRC 3820 22 

Ρύθµιση της ηµεροµηνίας και της ώρας 
 
1. Επιλέξτε CLOCK 
2. Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε 
την εντολή σας.  
3. Καθορίστε την ηµεροµηνία και την ώρα. 
Για καθορίσετε την ηµεροµηνία (DATE): 
• Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
ορίσετε την επιθυµητή ηµεροµηνία (µήνας, 
ηµέρα και έτος) 
Μήνας : JAN-DEC 
Ηµέρα: 01-31 
Χρόνος: 02-050 (2002 έως 2050) 
• Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄ ► για να 
επιλέξετε το µήνα, την ηµέρα και το έτος που 
επιθυµείτε. Κάθε χαρακτήρας θα αναβοσβήνει 
όταν τον έχετε επιλέξει. 
 
Για να καθορίσετε την ώρα (ΤΙΜΕ): 
• Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
ορίσετε την επιθυµητή ώρα 
ΏΡΑ: 1-12am (π.µ) και 1-12πµ (µ.µ) (Μορφή 
απεικόνισης ώρας σε 12ωρη βάση) 
Λεπτά: 00-59 
Ηµέρα: 01-31 
• Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ◄ ► για να επιλέξετε τη ρύθµιση της ώρας 
ή των λεπτών.  
4. Πιέστε το κουµπί  για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας ή πιέστε το 
κουµπί  για να βγείτε από το µενού.  
 
 
 
 
 
 
 

Καθορισµός του χρόνου ενεργοποίησης (POWER) 
 
1. Επιλέξτε POWER  
2. Αγγίξτε το κουµπί OΚ για να επιβεβαιώσετε την 
εντολή σας 
Η προκαθορισµένη από το εργοστάσιο χρονική 
περίοδος είναι 20 λεπτά. 
3. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να 
καθορίσετε το επιθυµητό χρονικό διάστηµα (1 έως 90 
λεπτά). 
4. Πιέστε το κουµπί  για να επιβεβαιώσετε τις 
επιλογές σας ή πιέστε το κουµπί  για να βγείτε από 
το µενού.  
 
 
 
 
 
 
Καθορίστε το χρόνο που θα παραµένει ενεργός ο φωτισµός της 
οθόνης 
 
1. Επιλέξτε BACKLIT  
2. Αγγίξτε το κουµπί OΚ για να επιβεβαιώσετε την εντολή 
σας 
3. Η προκαθορισµένη από το εργοστάσιο χρονική 
περίοδος είναι 10 δευτερόλεπτα. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να καθορίσετε το 
επιθυµητό χρονικό διάστηµα (0 έως 60 δευτερόλεπτα). 
Σηµείωση: Aν επιλέξετε 0 δευτερόλεπτα ο φωτισµός της 
οθόνης δεν θα ενεργοποιείται. 
4. Πιέστε το κουµπί  για να επιβεβαιώσετε τις 
επιλογές σας ή πιέστε το κουµπί  για να βγείτε από το 
µενού.  
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Καθορισµός της λειτουργίας των προειδοποιητικών ηχητικών τόνων 
 
1. Επιλέξτε BEEP  
2. Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τον βοµβητή. Όταν ο βοµβητής είναι 
ενεργοποιηµένος το σύµβολο  εµφανίζεται στην οθόνη. 
3. Πιέστε το κουµπί  για να βγείτε από το µενού.  
 
 
 
 
Πώς να δείτε την έκδοση του λογισµικού και της βάσης των προ-
αποθηκευµένων εντολών. 
 
1. Επιλέξτε VERSION  
2. Αγγίξτε το κουµπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας. 
3. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για δείτε την 
έκδοση του λογισµικού (PROGRAM) και της βάσης προ-
αποθηκευµένων κωδικών (PRE-CODE) 
4. Πιέστε το κουµπί  για να βγείτε από το µενού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι ρυθµίσεις που έχετε κάνει στο τηλεχειριστήριο 
(και οι εντολές που έχετε αποθηκεύσει σε  αυτό) θα διαγραφούν µόλις 
εκτελέσετε τις ακόλουθες οδηγίες: 
 
1. Επιλέξτε RESET 
2. Αγγίξτε το ΟΚ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 
 
 
3. Το τηλεχειριστήριο θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε 
άλλη µια φορά την απόφαση σας να επαναφέρετε τις 
αρχικές (εργοστασιακές) ρυθµίσεις. Ακουµπήστε (µε τη 
σειρά) τα 4 νούµερα που θα εµφανιστούν στην οθόνη 
ώστε να σβήσουν.  
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Παράρτηµα 1: Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
Μοντέλο SRC 3820 
 
∆ιαστάσεις (Π x Y x B) : 6.0 x 21.0 x 2.5cm 
Βάρος (χωρίς τις µπαταρίες): 150gr 
 
Aριθµός συσκευών που µπορεί να ελέγχονται: 16 
∆ιαστάσεις οθόνης αφής ( Π x Υ) : 4.0 x 9.0cm 
Κουµπιά στην οθόνη αφής: 42 
Kανονικά κουµπιά : 20 
Οπίσθιος φωτισµός οθόνης: Με led 
Φάσµα συχνοτήτων τηλεχειρισµού : 20ΚΗz-455KHz παλµική εκποµπή. 
Μνήµη: 512 KB 
Mπαταρίες: 4 αλκαλικές µπαταρίες τύπου AAA  
Κατανάλωση ρεύµατος: Oθόνη σβηστή: 35µΑ 
                                      Οθόνη αναµµένη: 420µΑ 
                                      Σε λειτουργία: 30 έως 150mA 
 
 
∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας: 3 έως 6 µήνες 
Μέγιστη απόσταση λειτουργίας: 8 έως 10 µέτρα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα 2: Πίνακας επίλυσης πιθανών προβληµάτων 
 
Πρόβληµα Πιθανή λύση 
Στην οθόνη δεν εµφανίζεται καµία 
ένδειξη (όταν την ακουµπάτε ή όταν 
πατάτε κάποιο κανονικό κουµπί του 
τηλεχειριστηρίου). 

1. Οι µπαταρίες πιθανόν να έχουν 
εξαντληθεί. Ανανεώστε τις 
µπαταρίες µε τέσσερεις αλκαλικές 
µπαταρίες τύπου ΑΑΑ. 
2. Ελέγξετε αν έχετε εγκαταστήσει 
σωστά τις µπαταρίες. 

Μια από τις συσκευές δεν µπορεί να 
ελεγχθεί από το τηλεχειριστήριο. 

1. Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει 
την συγκεκριµένη συσκευή στο SRC 
3820. 
2. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο 
στην συσκευή. Η µέγιστη εµβέλεια 
του SRC 3820 είναι 8m. 
3. Βεβαιωθείτε πως το SRC 3820 
στοχεύει προς της συσκευή και δεν 
υπάρχουν εµπόδια µεταξύ τους. 
4. Βεβαιωθείτε πως στο SRC 3820 
υπάρχουν και έχουν ενεργοποιηθεί 
οι κωδικοί ελέγχου της συσκευής 
που θέλετε να ελέγχετε. 

Η ένδειξη ERROR εµφανίζεται στην 
οθόνη ενώ η λειτουργία εκµάθησης 
εντολών (αντιγραφής) από άλλο 
τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε εξέλιξη. 

1. Βεβαιωθείτε πως πιέζετε κάθε 
κουµπί του τηλεχειριστηρίου που 
αντιγράφεται για 2, τουλάχιστον, 
δευτερόλεπτα. 
2. Βεβαιωθείτε πως το 
τηλεχειριστήριο που αντιγράφεται 
στοχεύει προς το δέκτη υπερύθρων 
(βρίσκεται στο κάτω µέρος) του SRC 
3820. 
3. Η απόσταση µεταξύ των δύο 
τηλεχειριστηρίων πρέπει να είναι 
µεταξύ 5 και 10 cm. 
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Πρόβληµα Πιθανή λύση 
H ένδειξη ERROR 
εµφανίζεται στην οθόνη  
κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας. 

1. ∆εν υπάρχει κάποιος κωδικός που να έχει 
αντιστοιχηθεί στο συγκεκριµένο κουµπί. 

To κουµπί REC δεν µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί 

1. Για λόγους ασφαλείας το SRC 3820 
απαιτεί να ακουµπάτε το κουµπί REC για 
περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα 
προκειµένου να ενεργοποιηθεί. 

Ένας κώδικας δεν µπορεί να 
αντιγραφεί µε επιτυχία. 

1. Βεβαιωθείτε πως και τα δύο 
τηλεχειρίστηρια έχουν µπαταρίες σε καλή 
κατάσταση. 
2. Βεβαιωθείτε πως πιέζετε κάθε κουµπί 
του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου (που 
αντιγράφεται από το 3820) για τουλάχιστον 
2 δευτερόλεπτα. 
3. Βεβαιωθείτε πως το πρωτότυπο 
τηλεχειριστήριο στοχεύει προς το δέκτη 
υπερύθρων του SRC 3820. 
4.  . Η απόσταση µεταξύ των δύο 
τηλεχειριστηρίων πρέπει να είναι µεταξύ 5 
και 10 cm. 
5. Μην κάνετε την διαδικασία αντιγραφής 
κοντά σε µια λάµπα φθορισµού. 
6. Η µνήµη του SRC 3820 έχει γεµίσει. 
7. Βεβαιωθείτε πως το πρωτότυπο 
τηλεχειριστήριο εκπέµπει εντολές στο 
φάσµα των υπερύθρων. 

Εισάγετε ένα κωδικό  
εντολής αλλά εµφανίζεται το 
µήνυµα ERROR στην οθόνη. 

1. Ο συγκεκριµένος κωδικός δεν υφίσταται 
στον κατάλογο κωδικών που συνοδεύει το 
SRC 3820. 
2. O συγκεκριµένος κωδικός δεν 
αντιστοιχεί σε λειτουργία του είδους της 
συσκευής που έχετε επιλέξει. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


