
Οδηγίες Superior “Safe” 

 

 

 

 

 

 

Προγραμματισμοί Κατασκευαστή: 

Κωδικός TV:  0181 

Κωδικός SAT:  1914 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΑ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

TV Hitachi JVC LG Panasonic Philips Pioneer Samsung Sharp Sony Toshiba 

SAT CanalSat Digital Foxtel Humax MultiChoice Philips Pioneer SKY TechniSat 
Sky 

Deutschland 
 

1) Σταθείτε με το τηλεχειριστήριο μπροστά στην συσκευή που θέλετε να ελέγξετε, 

διαπιστώνοντας ότι είναι αναμμένη.   

2) Κρατήστε πιεσμένα τα πλήκτρα της τράπεζας μνήμης (“TV” ή “SAT”)  και “MENU”  έως ότου 

ανάψει το LED  (περίπου τρία δευτερόλεπτα) 

3) Πιέστε διαδοχικά τα πλήκτρα “9-9-8- (0-9)” (το τελευταίο ψηφίο πρέπει να επιλεγεί από τον 

αρχικό πίνακα, βάσει της συσκευής και της μάρκας που επιθυμείτε). 

Θα σταλεί περιοδικά ένα σήμα για να σβήσει η συσκευή, διακεκομμένο από ένα 

αναβόσβησμα του LED. 

4) Όταν σβήσει η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο “OK” για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό και 

σταματήσει η έρευνα. 

5) Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κανονικά, διαφορετικά να επαναλάβετε την 

διαδικασία του σημείου 2). 

 



ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Ψάξτε τον κωδικό προγραμματισμού της συσκευής σας στην κατάσταση που φέρεται στο τέλος του 

εγχειριδίου αυτού, πριν να προχωρήσετε με το πρώτο βήμα. 

 

1) Σταθείτε με το τηλεχειριστήριο μπροστά στην συσκευή που θέλετε να ελέγξετε, 

διαπιστώνοντας ότι είναι αναμμένη. 

2) Κρατήστε πιεσμένα τα πλήκτρα της τράπεζας μνήμης (“TV” ή “SAT”)  και “MENU”  έως ότου 

ανάψει το LED  (περίπου τρία δευτερόλεπτα) για να γίνει η πρόσβαση στον τρόπο 

πληκτρολόγησης του κωδικού. 

3) Πληκτρολογήστε τον επιλεγμένο κωδικό 4 ψηφίων. 

4)  Το LED θα σβήσει σαν επιβεβαίωση του κεκτημένου προγραμματισμού. Στην περίπτωση 

που δεν επιτεύχθηκε η διαδικασία, το LED θα αναβοσβήσει σύντομα 2 φορές και θα 

παραμείνει αναμμένο. 

Στην περίπτωση αυτή, να επαναλάβετε τις διαδικασίες από το 3) σημείο και μετά. 

5) Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κανονικά, διαφορετικά να επαναλάβετε την 

διαδικασία του σημείου 3), πληκτρολογώντας ένα διαφορετικό κωδικό. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μετά 15 δευτερόλεπτα το τηλεχειριστήριο θα βγει από την φάση προγραμματισμού, 

αν εν τω μεταξύ δεν πιεστεί άλλο πλήκτρο. 

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΡΕΥΝΑ : 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Να γίνει χρήση μόνο αν δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθεί ο ειδικός κωδικός με τις 

δυο γρήγορες έρευνες. 

 

1) Σταθείτε με το τηλεχειριστήριο μπροστά στην συσκευή που θέλετε να ελέγξετε, 

διαπιστώνοντας ότι είναι αναμμένη. 

2) Κρατήστε πιεσμένα τα πλήκτρα της τράπεζας μνήμης (“TV” ή “SAT”)  και “MENU”  έως ότου 

ανάψει το LED  (περίπου τρία δευτερόλεπτα). 

3) Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης / σβησίματος για να ξεκινήσει η αυτόματη έρευνα του 

κωδικού. 

Θα σταλεί περιοδικά ένα σήμα για να σβήσει η συσκευή, διακεκομμένο από ένα 

αναβόσβησμα του LED. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να επιστρέψετε σε ένα προηγούμενο κωδικό, μπορείτε να αλλάξετε την 

κατεύθυνση της έρευνας πιέζοντας το πλήκτρο “CH ”. 

 Για να ξαναπάρετε την ανοδική κατεύθυνση, πιέστε το πλήκτρο “CH ”. 

4) Όταν σβήσει η συσκευή, πατήστε το πλήκτρο “OK” για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό  και 

σταματήσετε την έρευνα.  

5) Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κανονικά, διαφορετικά να επαναλάβετε την 

διαδικασία του σημείου 2). 

  



ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ : 

1) Επιλέξτε την τράπεζα μνήμης της οποίας ο κωδικός χρησιμοποιείται που θέλετε να γνωρίζετε 

("TV" ή "SAT"). 

2) Πατήστε τους συνδυασμούς κουμπιών που εμφανίζονται παρακάτω για να μάθετε καθένα 

από τα 4 ψηφία που συνθέτουν ολόκληρο τον κωδικό (προτείνουμε να λάβετε υπόψη κάθε 

ψηφίο στο τέλος κάθε βήματος): 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το ψηφίο "0" θα εμφανίζεται ως μια πολύ γρήγορη ακολουθία φλας. 

 

a. “  (PLAY)” + “1”  Ο αριθμός των αναλαμπών LED δείχνει το 1ο ψηφίο του 

κωδικού. 

b. “  (PLAY)” + “2”  Ο αριθμός των αναλαμπών LED δείχνει το 2ο ψηφίο του 

κωδικού. 

c. “  (PLAY)” + “3”  Ο αριθμός των αναλαμπών LED δείχνει το 3ο ψηφίο του 

κωδικού. 

d. “  (PLAY)” + “4”  Ο αριθμός των αναλαμπών LED δείχνει το 4ο ψηφίο του 

κωδικού. 

 

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ “ΗΧΟΥ” (“VOL–/VOL+/MUTE”) : 

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την κοινή χρήση των πλήκτρων “VOL-/VOL+/MUTE” της τράπεζας 

μνήμης “TV” με την τράπεζα μνήμης “SAT”, χρησιμοποιώντας τα ίδια πλήκτρα του τελευταίου αυτού. 

Αυτό επιτρέπει το κομάντο των πλήκτρων “VOLUME” της TV και όταν ακόμη επιλεχθεί ο κωδικός 

“SAT”. 

 

1) Πιέστε τα πλήκτρα “SAT” και “MENU” έως ότου ανάψει το LED (3 περίπου δευτερόλεπτα). 

2) Πιέστε διαδοχικά τα πλήκτρα με τα ψηφία “9-1-1-0”. Το LED θα αναβοσβήσει δυο φορές σαν 

επιβεβαίωση και θα παραμείνει αναμμένο. 

3) Πιέστε το πλήκτρο “TV”. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα σβήσει σαν επιβεβαίωση 

της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.     

 

Για να διακοπή η ταυτόχρονη χρήση των πλήκτρων “ΗΧΟΥ”: 

1) Πιέστε τα πλήκτρα “SAT” και “MENU” έως ότου ανάψει το LED (3 περίπου δευτερόλεπτα). 

2) Πιέστε διαδοχικά τα πλήκτρα με τα ψηφία “9-1-0-0”. Το LED θα αναβοσβήσει δυο φορές και 

θα σβήσει σαν επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας.. 

 

 

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ 

 Για να αποφευχθεί η αλλαγή του προγραμματισμένου κωδικού, επιλέξτε την επιθυμητή τράπεζα 

μνήμης (“TV” ή “SAT”) και, έπειτα, πιέστε το πλήκτρο “OΚ” για 7 περίπου δευτερόλεπτα. Το LED θα 

αναβοσβήσει δυο φορές και θα σβήσει σαν επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 

 

Για να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό :  

Επιλέξτε την  επιθυμητή τράπεζα μνήμης (“TV” ή “SAT”) και, εν συνεχεία, κρατήστε πιεσμένο το 

πλήκτρο “INFO” για 7 περίπου δευτερόλεπτα. Το LED θα αναβοσβήσει τρεις φορές και θα σβήσει 

σαν επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 

  



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

1) Τοποθετήστε το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο και το Superior “Safe” σε μια απόσταση 3-5 

εκατοστών με τα υπέρυθρα LED, ένα απέναντι στο άλλο. 

2) Επιλέξτε την τράπεζα μνήμης (“TV”ή “SAT”) της οποίας επιθυμείτε να κάνετε χρήση. 

Κρατήστε πιεσμένο το κρυμμένο πλήκτρο πάνω από το “INFO” έως ότου ανάψει το LED 

(περίπου 3 δευτερόλεπτα), για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο αυτοεκμάθησης.  

3) Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου που επιθυμείτε να 

χρησιμοποιήσετε. Το LED του Superior “Safe”, θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά. 

4) Πιέστε το πλήκτρο του Superior “Safe” στο οποίο επιθυμείτε να αφομοιώσετε εκείνο του 

πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου. Το LED του Superior “Safe” θα ξανανάψει πάλι σαν 

επιβεβαίωση. 

5) Επαναλάβατε τα σημεία 3 - 4 για κάθε περεταίρω πλήκτρο προς εκμάθηση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάθε πλήκτρο που αφομοιώθηκε, αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να 

ξαναχρησιμοποιηθεί απευθείας.  

6) Ξαναπατήστε πάλι το κρυμμένο πλήκτρο για να εγκαταλείψετε τον τρόπο αυτοεκμάθησης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν κατά την διάρκεια της αφομοίωσης το LED του Superior “Safe” ανάψει  δυο φορές 

, εγκαταλείποντας απροσδόκητα την διαδικασία, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα  

μνήμης/συμβατότητας με το πρωτότυπο. 

Μπορεί να γίνει απαραίτητο να διαγραφούν ορισμένα πλήκτρα σε μια από τις τράπεζες μνήμης (“TV” 

ή “SAT”),  για να μπορέσετε να προχωρήσετε. 

 

Διαγραφή ενός πλήκτρου μνήμης :  

1) Πιέστε το πλήκτρο της τράπεζας μνήμης (“TV” ή “SAT”) και  “MENU” έως ότου ανάψει το LED 

(3 περίπου δευτερόλεπτα). 

2) Πιέστε διαδοχικά τα πλήκτρα “9-9-9-0”. Το LED θα παραμείνει αναμμένο. 

3) Πιέστε το πλήκτρο που θέλετε να διαγραφεί. Σε επιβεβαίωση το LED θα αναβοσβήσει 2 

φορές και θα ξανανάψει.  

4) Να επαναλάβετε το σημείο 3) για κάθε άλλη λειτουργία που επιθυμείτε να εξαλείψετε. 

5) Για να βγείτε από την διαδικασία διαγραφής, πατήστε “TV” ή “SAT”. 

 

Διαγραφή όλων των πλήκτρων μιας τράπεζας μνήμης : 

1) Πιέστε το πλήκτρο της τράπεζας μνήμης (“TV” ή “SAT”) και  “MENU” έως ότου ανάψει το LED 

(3 περίπου δευτερόλεπτα). 

2) Πιέστε διαδοχικά τα πλήκτρα “9-9-9-1”. Το LED  θα αναβοσβήσει αργά δυο φορές σαν 

επιβεβαίωση της κεκτημένης διαγραφής. 

 

Διαγραφή όλων των πλήκτρων όλων των τραπεζών μνήμης : 

1) Πιέστε το πλήκτρο μιας τράπεζας μνήμης  (“TV” ή “SAT”) και “MENU” έως ότου ανάψει το 

LED (περίπου 3 δευτερόλεπτα). 

2) Πιέστε διαδοχικά τα πλήκτρα “9-9-9-5”. Το LED  θα αναβοσβήσει αργά δυο φορές σαν 

επιβεβαίωση της κεκτημένης διαγραφής. 

 

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ : 

1) Πιέστε το πλήκτρο μιας τράπεζας μνήμης  (“TV” ή “SAT”) και “MENU” έως ότου ανάψει το 

LED (περίπου 3 δευτερόλεπτα). 

2) Πιέστε διαδοχικά τα πλήκτρα “9-3-0-0”. Το LED  θα αναβοσβήσει γρήγορα 3 φορές σαν 

επιβεβαίωση της κεκτημένης επαναφοράς. 
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