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1. Ένδειξη λειτουργίας 11. Πλήκτρο εισαγωγής

2. Ένδειξη σήµατος 12. Πλήκτρο λειτουργίας ρολογιού

3. Ένδειξη κατεύθυνσης αέρα 13. SET

4. Κωδικός µοντέλου 14. Πλήκτρο ενεργοποίησης συγχρονισµού

5. Πλήκτρο θερµοκρασίας "-" 15. Πλήκτρο γρήγορης θέρµανσης

6. Mode πλήκτρο 16. Πλήκτρο ανεµιστήρα

7. Πλήκτρο ελέγχου αυτόµατης κατεύθυνσης αέρα 17. Πλήκτρο ελέγχου κατεύθυνσης αέρα

8. Πλήκτρο ενεργοποίησης 18. Πλήκτρο θερµοκρασίας "+" 

9. Πλήκτρο γρήγορης δροσιάς 19. Ένδειξη ανεµιστήρα

10. Πλήκτρο απενεργοποίησης συγχρονισµού 20. Ένδειξη θερµοκρασίας

1. Περιγραφή ταµπλό



2. Εγκατάσταση των µπαταριών
Αφαιρέστε το καπάκι των µπαταριών του τηλεχειριστηρίου και βάλτε δύο µπαταρίες µεγέθους AA. 
Βάλτε το καπάκι στη θέση του. Η ώρα θα εµφανιστεί στην αριστερή γωνία της οθόνης LCD.

3. Οδηγίες εγκατάστασης
Μέθοδος A: ρύθµιση ψηφιακής αυτόµατης αναζήτησης.
α. Ενεργοποιήστε το air condition και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς αυτό.
β. Κρατήστε το κουµπί "SET" µέχρι να αλλάξει ο κωδικός στην οθόνη. Κατόπιν

αφήστε το. Το σύστηµα θα µεταπηδήσει στην αυτόµατη αναζήτηση και ο
κώδικας θα αυξάνεται µε 1 µονάδα κάθε δύο δευτερόλεπτα. ∆ώστε προσοχή
στο air condition. Συνεχίστε µέχρι το air condition ενεργοποιηθεί/
απενεργοποιηθεί αυτόµατα. Πιέστε το πλήκτρο 'ENTRY' για να τελειώσει
Η ρύθµιση.

Μέθοδος B: ρύθµιση άµεσου κωδικού.
α. Απευθυνθείτε στη ΛΙΣΤΑ ΚΩ∆ΙΚΩΝ και βρείτε τον αριθµό της µάρκα σας. Ενεργοποιήστε το air 

condition χειροκίνητα. Παραδείγµατος χάριν: για το INYCIN είναι ο κωδικός 188-190.
β. Κρατήστε το κουµπί "SET" (για περίπου 3 δευτερόλεπτα) µέχρι ο κωδικός να αναβοσβήσει στην 

οθόνη. Πιέστε τα κουµπιά θερµοκρασίας "+" ή "-" µέχρι ο κωδικός που θέλετε να επιλέξετε 
εµφανιστεί.

γ. Πιέστε το "ENTER" και ο κωδικός επιλέγεται.
δ. Έλεγχος εάν τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο λειτουργούν κανονικά. Εάν όχι, επαναλάβετε τα 

βήµατα β-δ µέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος κωδικός.

4. Λειτουργία συγχρονισµού on/off 
Πιέστε το πλήκτρο "Time on" για να αυξήσετε τον αρχικό χρόνο για το air condition µέχρι 1 ώρα. Ο 
χρόνος που εµφανίζεται είναι ο χρόνος που θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα το air condition. Πιέζοντας το 
πλήκτρο "Time off" θα καθυστερήσει το χρόνο που θα απενεργοποιηθεί το air condition µέχρι 1 ώρα 
κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο. Η λειτουργία συγχρονισµού χρησιµοποιεί µια ένδειξη 15 ωρών 
για να παρουσιάσει και να οργανώσει το χρόνο.

5. Λειτουργία γρήγορης δροσιάς/θέρµανσης
oΠιέστε το πλήκτρο "Fast cool" για να ρυθµιστεί αυτόµατα το air condition στους 21C , µέσος αέρας, 

αυτόµατη κατεύθυνση αέρα. Ή, πιέστε το πλήκτρο "Fast heat" για να ρυθµιστεί αυτόµατα το air 
ocondition στους 27C , µέσος αέρας, αυτόµατη κατεύθυνση αέρα.

6. Σηµειώσεις
Σιγουρευτείτε ότι το air condition είναι σε λειτουργία. Το τηλεχειριστήριο δεν µπορεί να αυξήσει τη 
λειτουργία του air condition. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
βγάλτε τις µπαταρίες για να αποφύγετε βλάβες στο τηλεχειριστήριο.

Προφυλάξεις ασφαλείας:
Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αυτό το προϊόν πρέπει να ανοίγεται ΜΟΝΟ από έναν 
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό εάν απαιτείται service. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο 
εξοπλισµό εάν εµφανιστεί ένα πρόβληµα.

Εγγύηση:
Καµία εγγύηση ή ευθύνη δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή για οποιεσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις 
του προϊόντος ή για ζηµιά που προκλήθηκε λόγω ανακριβούς χρήσης αυτού του προϊόντος.

Γενικά:
Το σχέδιο και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.


