
Τηλεχειριστήριο ΚΤ 208 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Καθορισμός μοντέλου που θα ελέγχει το τηλεχειριστήριο 
 
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να της τοποθετήσετε σύμφωνα με τα σημάδια πολικότητας που 
υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών. 
2. Βρείτε το κωδικό του μοντέλου του κλιματιστικού σας. Αν για τη μάρκα που έχετε 
υπάρχουν περισσότεροι από ένας κωδικοί θα πρέπει να ξεκινήσετε από τον πρώτο και αν 
αυτός δεν ελέγχει το κλιματιστικό σας να δοκιμάσετε διαδοχικά τους επόμενους κωδικούς. Για 
παράδειγμα αν έχετε ένα κλιματιστικό SANYO θα πρέπει να δοκιμάσετε πρώτα τον κωδικό 
035 αν αυτός δεν ελέγχει το κλιματιστικό σας να δοκιμάσετε το 036 κ.ο.κ μέχρι και τον κωδικό 
39. 
3. Πιέστε το κουμπί SET με τη μύτη ενός μολυβιού. Πιέστε διαδοχικά το κουμπί + ή – 
εωσότου εμφανιστεί στην οθόνη ο κωδικός που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό σας. Όταν 
εμφανιστεί ο επιθυμητός κωδικός πιέστε ENTER. O κωδικός θα σταματήσει να αναβοσβήνει. 
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό. Με τα κουμπιά ΟΝ/ΟFF του 
τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να το ελέγχετε. Αν ο έλεγχος του κλιματιστικούς δεν είναι δυνατός 
δοκιμάστε τους υπόλοιπους κωδικούς που αντιστοιχούν στη μάρκα του κλιματιστικού που 
διαθέτετε. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

 
 
Αυτόματη αναζήτηση κωδικού 
 
Αν δε γνωρίζετε τη μάρκα του κλιματιστικού σας ή αυτή δεν περιλαμβάνετε στον ακόλουθο 
πίνακα μπορείτε να βρείτε το κωδικό που αντιστοιχεί στη συσκευή σας με την παρακάτω 
διαδικασία: 
 
1. Πιέστε το κουμπί SET με τη μύτη ενός μολυβιού. Ένας κωδικός θα αναβοσβήνει στην 
οθόνη. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό και πιέστε το κουμπί AUTO. Κάθε 
φορά που πατάτε το κουμπί η ένδειξη του κωδικού θα αυξάνεται κατά 1 και το τηλεχειριστήριο 
θα στέλνει μια εντολή ΟΝ/ΟFF στο κλιματιστικό. Πιέζεται επαναλαμβανόμενα το κουμπί 
AUTO εωσότου το κλιματιστικό σας ανταποκριθεί στην εντολή. Σε αυτό το σημείο χωρίς να 
πιέσετε πάλι το κουμπί AUTO πιέστε το κουμπί  ENTER 



2. ∆οκιμάστε αν μπορείτε να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες του κλιματιστικού σας. Αν αυτό δεν 
είναι δυνατό επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία και επιλέξτε τον επόμενο κωδικό στον 
οποίο ανταποκρίνεται το κλιματιστικό σας. 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Αν πρόκειται να λείψετε για πολύ καιρό αφαιρέστε τις μπαταρίες από το 
τηλεχειριστήριο.  
• Αν το τηλεχειριστήριο εμφανίζει μη φυσιολογική λειτουργία πιέστε με τη μύτη ενός 
μολυβιού το κουμπί RESET. Μετά το πάτημα του κουμπιού RESET θα πρέπει να 
προγραμματίσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο. 
• Αν οι ενδείξεις στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου δεν εμφανίζονται καθαρά πρέπει να 
αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Ποτέ μην αναμιγνύετε καινούριες με παλιές μπαταρίες. Μετά 
την αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να προγραμματίσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο. 


