
RM-K-1060E ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ AIRCONDITION 

Universal τηλεχειριστήριο A/C με 5000 κωδικούς 

Οδηγίες Χρήσης 

 Με 5000 διαφορετικούς κωδικούς 

 Συμβατό με το 99% των εμπορικών σημάτων 

 Κάποιες μάρκες δεν χρειάζονται σύζευξη 

 Πολλαπλές μέθοδοι σύζευξης 

 Μνήμη αλλαγής μπαταρίας 

 Φωτιζόμενη οθόνη 

 Φακός LED 

 

Μέθοδοι Ρύθμισης 

 Κάποιες μάρκες δεν χρειάζονται σύζευξη  

Το τηλεχειριστήριο βρίσκετε στην προεπιλεγμένη λειτουργία πριν την αποστολή και ο κωδικός εργοστασίου δουλεύει με 

σχεδόν όλα τα κλιματιστικά Gree και Midea της αγοράς και δεν χρειάζεται σύζευξη (Κάποια μοντέλα μπορεί να μη δουλέψουν 

με τον κωδικό εργοστασίου, επομένως θα πρέπει να ορίσετε τον κωδικό ακολουθώντας τις μεθόδους A/B/C/D.) 

 

 Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω μεθόδους A/B/C/D για τον ορισμό κωδικού. 

 

A. Κουμπί επιλογής μάρκας 

1. Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό  και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα. 

2. Πατήστε παρατεταμένα τον αντίστοιχο κωδικό της μάρκας σας (πχ. το κουμπί MODE αντιστοιχεί σε κλιματιστικά 

Gree) μέχρι το κλιματιστικό να ξεκινήσει με έναν ήχο. Παρακάτω παρουσιάζονται οι αντιστοιχίες των κουμπιών σε 

μάρκες  

i. MODE: Gree/Hauling/Hisense 

ii. FAN: Daikin/Fujitsu/Carrier 

iii. TEMP     : LG/Samsung 

iv. : Hitachi/Panasonic 

v. : Sanyo/Sharp/Haier/ Mitsubishi 

vi. TEMP     : Shinco/Aucma/AUX /Frestech/Yair 

3. Ελέγξτε τα κουμπιά του χειριστηρίου. Αν δουλεύουν σωστά, θα υποδεικνύετε η σωστή εγκατάσταση, αλλιώς 

επαναλάβετε τα βήματα 2-3. 

4.  

B. Αυτόματη αναζήτηση 

1. Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό  και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα. 

2. Πατήστε παρατεταμένα το “SET” για 6 δευτερόλεπτα. Αφού ο κωδικός “- - -“ αναβοσβήσει στην οθόνη, 

παρατηρήστε το κλιματιστικό σας και ελευθερώστε το κουμπί αφού ξεκινήσει αυτόματα. 

3. Ελέγξτε τα κουμπιά του χειριστηρίου. Αν δουλεύουν σωστά, θα υποδεικνύετε η σωστή εγκατάσταση, αλλιώς 

επαναλάβετε τα βήματα 2-3 

4.  

C. Χειροκίνητη επιλογή κωδικού 

1. Βρείτε τον πρώτο αντίστοιχο κωδικό του κλιματιστικού σας από τον “πίνακα κωδικών” (πχ. AKIRA: 3796). 

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό  και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα. 

2. Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά “SET” και “ON/OFF” μέχρι ο κωδικός του μοντέλου να 

αναβοσβήνει στην οθόνη. Μετά ελευθερώστε τα και πατήστε το TEMP  ή TEMP  μέχρι ο αντίστοιχος κωδικός να 

αναβοσβήνει στην οθόνη. 

3. Πατήστε το “SET” για έξοδο και ελέγξτε τα κουμπιά του χειριστηρίου. Αν δουλεύουν σωστά, θα υποδεικνύετε η 

σωστή εγκατάσταση, αλλιώς επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να επιλέξετε τον επόμενο κωδικό. 

 

D. Χειροκίνητη αναζήτηση κωδικού 

1. Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό  και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα. Πατήστε παρατεταμένα και 

ταυτόχρονα τα κουμπιά “SET” και “ON/OFF” μέχρι ο κωδικός του μοντέλου να αναβοσβήνει στην οθόνη. 

2. Πατήστε το TEMP  ή TEMP  για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον κωδικό μοντέλου κατά ένα. Ταυτόχρονα να 

παρατηρείτε την κατάσταση του κλιματιστικού. 

3. Αφού το κλιματιστικό ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε το “SET” για έξοδο. Ελέγξτε τα κουμπιά του χειριστηρίου. Αν 

δουλεύουν σωστά, θα υποδεικνύετε η σωστή εγκατάσταση, αλλιώς επαναλάβετε τα βήματα 1-3 

 

P 
A 

L 
S



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

1. Λειτουργία Celsius/Fahrenheit “C/F” 

Πατήστε το κουμπί “C/F” για να επιλέξετε μεταξύ “Celsius/Fahrenheit” 

2. On/Off χρονοδιακόπτη 

Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή μόνο αν το πρωτότυπο χειριστήριο έχει αυτή τη λειτουργία. Αφού πατήσετε τα κουμπιά “TIME ON” 

ή “TIME OFF”, ο δείκτης του χρονοδιακόπτη εμφανίζετε και το κλιματιστικό θα είναι στην κατάσταση χρονοδιακόπτη. 

3. Κλείδωμα Παιδιού 

Κλείδωμα: Πατήστε ταυτόχρονα τα “SET” και “ ”, μετά θα εμφανιστή το σύμβολο ” ” στην οθόνη. 

Ξεκλείδωμα:  Πατήστε ταυτόχρονα τα “SET” και “ ”, μετά θα το σύμβολο ” ” θα εξαφανισθεί από την οθόνη. 

4. Ρολόι 

a. Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά “SET” και “MODE” και το χειριστήριο θα εισέλθει στη λειτουργιά 

ρύθμισης ρολογιού, με τα αντίστοιχα ψηφία της ώρας να αναβοσβήνουν. 

b. Πατήστε το TEMP  (TEMP ) για να αυξήσετε (μειώσετε) κατά 1 ώρα με κάθε πάτημα. Πατήστε παρατεταμένα για 2 

δευτερόλεπτα για να αυξήσετε ή να μειώσετε συνεχόμενα. 

c. Πατήστε το “SET” για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση ώρας. 

d. Σε αυτό το σημείο, το αντίστοιχο ψηφίο λεπτού θα αναβοσβήνει, πατήστε το TEMP  (TEMP ) για να ρυθμίσετε τα 

λεπτά. 

e. Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πατήστε το “SET” για έξοδο. 

5. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

Πατήστε παρατεταμένα τα “SET” + “FAN” για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, με την οθόνη να 

εμφανίζει όλα τα εικονίδια. 

 Μνήμη αλλαγής μπαταρίας 

Τι χειριστήριο διαθέτη ενσωματωμένη μνήμη, έτσι ώστε να μη χρειάζεται ή επαναρίθμηση  μετά από μία σύντομη απώλεια 

ενέργειας όπως για παράδειγμα κατά την αλλαγή μπαταριών. 

 

 Φωτιζόμενη Οθόνη 

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να την ενεργοποιήσετε και θα σβήσει από μόνη της μετά από 10 δευτερόλεπτα χωρίς 

λειτουργία. 

 

 Φακός LED 

Πατήστε παρατεταμένα το “Light” για να ενεργοποιήσετε το φακό, απελευθερώστε το για να σβήσει. 
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