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Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστηρίου κλιματιστικών ΚΤ-628 

Περιγραφή προϊόντος 

Το τηλεχειριστήριο ΚΤ-628 είναι ένα προϊόν νέας τεχνολογίας το οποίο 
υποστηρίζει μεγάλο αριθμό κλιματιστικών ενώ έχει χαμηλή κατανάλωση και 
υψηλή ποιότητα κατασκευής. Μπορείτε να εισάγετε απευθείας τον κωδικό 
κατασκευαστή από το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή να χρησιμοποιήσετε την 
αυτόματη αναζήτηση. Σας παρέχει ακριβείς πληροφορίες για την ώρα τη 
θερμοκρασία δωματίου μέσω της μεγάλης οθόνης και σας επιτρέπει να 
ρυθμίσετε με ευκολία το χρονοδιακόπτη λειτουργίας και τη γρήγορη 
ψύξη/θέρμανση. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν 
χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Πρέπει να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο 
πριν τη χρήση. Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταριών και εισάγετε 2 ΑΑΑ (UM-4, 
R03) μπαταρίες, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα. 

Ρύθμιση με κωδικό κατασκευαστή 

1. Αναζητήστε το όνομα κατασκευαστή από τη λίστα 
στο πίσω μέρος της κάρτας συσκευασίας και βρείτε 
τον πρώτο κωδικό αριστερά του ονόματος. 
Δοκιμάστε τον πρώτο κωδικό και αν η συσκευή δεν 
ανταποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειριστηρίου 
τότε δοκιμάστε τον επόμενο μέχρι να ανταποκριθεί 
το κλιματιστικό σας. 

2. Πιέστε το “S”, στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης 
θα αρχίσει να αναβοσβήνει ο κωδικός 
κατασκευαστή, Με τα αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε 
τον κωδικό κατασκευαστή. Όταν τελειώσετε θα 
σταματήσει να αναβοσβήνει ο κωδικός. Δοκιμάστε 
αν ανταποκρίνεται το κλιματιστικό στις εντολές του 
τηλεχειριστηρίου. Αν όχι επαναλάβετε τη διαδικασία 
με τον επόμενο κωδικό κατασκευαστή. Το 
τηλεχειριστήριο δέχεται κωδικούς από 000 μέχρι το 
1999. 

 

 

Αναζήτηση κωδικού χωρίς όνομα κατασκευαστή 

Αν δε γνωρίζετε τον κατασκευαστή του κλιματιστικού σας 
ή δε τον βρίσκετε στη λίστα της κάρτας συσκευασίας, 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 

1. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό και 
πιέστε “S” κρατώντας το πατημένο για 5 
δευτερόλεπτα. Αυτόματα θα αρχίζει να αλλάζει ο 
κωδικός στην οθόνη αλλά και ο κωδικός που 
εκπέμπεται από το τηλεχειριστήριο. Συνεχίστε μέχρι να 
ακουστεί ήχος από το κλιματιστικό σας και στη 
συνέχεια πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο. 

2. Δοκιμάστε κι άλλα πλήκτρα για να βεβαιωθείτε ότι 
ανταποκρίνεται σε όλα. Σε αντίθετη περίπτωση 
επαναλάβετε τη διαδικασία. 

 

Χρήση «έξυπνης» ψύξης/θέρμανσης 

1. Πιέστε απλά το πλήκτρο i.COOL για αυτόματη λειτουργία ψύξης ή το 
πλήκτρο i.HEAT για αυτόματη λειτουργία θέρμανσης. 

2. Η θερμοκρασία, η ταχύτητα Και η κατεύθυνση αέρα θα ρυθμιστούν 
αυτόματα για τη δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος. 

3. Σε αυτές τις λειτουργίες μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία. 

Ρύθμιση ρολογιού 

4. Πιέστε το πλήκτρο “CLOCK”, θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ώρα. 
5. Επιλέξτε τη σωστή ώρα με τα “TIME+ ή TIME-”. 
6. Πιέστε πάλι το “CLOCK”, η ώρα σταματά να αναβοσβήνει και έχει 

ρυθμιστεί. (Αν δεν πιέσετε το “CLOCK” θα σταματήσει αυτόματα μετά 
από 15 δευτερόλεπτα) 

  



Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ON/OFF 

Χρονοδιακόπτης έναρξης λειτουργίας: 

1. Πιέζοντας “TIMER ON” αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας. 
2. Ρυθμίστε την ώρα έναρξης με τα “TIMER+ ή TIMER-”. 
3. 15 δευτερόλεπτα μετά θα σταματήσει να αναβοσβήνει η ώρα και η 

ρύθμιση είναι ενεργή. 

Χρονοδιακόπτης παύσης λειτουργίας: 

4. Πιέζοντας “TIMER OFF” αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας. 
5. Ρυθμίστε την ώρα λήξης με τα “TIMER+ ή TIMER-”. 
1. 15 δευτερόλεπτα μετά θα σταματήσει να αναβοσβήνει η ώρα και η 

ρύθμιση είναι ενεργή. 

Σημειώσεις 

1. Αν θέλετε να ακυρώσετε τη ρύθμιση πιέστε το “TMR ON” δυο φορές. 
2. Μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα πρέπει να αφήσετε το 

τηλεχειριστήριο σε σημείο που να επιτρέπει την οπτική επαφή του με 
το κλιματιστικό, αλλιώς δεν θα μπορεί να δώσει εντολή. 

3. Για υπενθύμιση της ώρας που έχετε ρυθμίσει στο χρονοδιακόπτη 
πιέστε μια φορά το “TIMER ON” ή το “TIMER OFF”, η οθόνη θα δείξει 
την ώρα έναρξης/λήξης αντίστοιχα για 5 δευτερόλεπτα και κατόπιν θα 
επιστρέψει στη ένδειξη τρέχουσας ώρας.  

Εναλλαγή μεταξύ κλίμακας Κελσίου και Φάρεναϊτ 

Πιέστε “C/F” και η θερμοκρασία στην οθόνη θα εναλλάσσεται μεταξύ βαθμών 
Κελσίου και Φάρεναϊτ. 

Παρατηρήσεις 

1. Αν δε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για την 
αποφυγή διαρροής και πρόκλησης βλάβης. Όταν η οθόνη δεν 
εμφανίζει έντονα τις ενδείξεις, θα πρέπει να αλλάξετε τις 
μπαταρίες με νέες ίδιου τύπου. Δεν πρέπει να αναμιγνύετε παλιές 

με νέες μπαταρίες. Μετά την αλλαγή μπαταριών δε χρειάζεται να 
ρυθμίσετε ξανά τον κωδικό κατασκευαστή. 

2. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ του 
τηλεχειριστηρίου και του κλιματιστικού όταν έχετε ρυθμίσει το 
χρονοδιακόπτη! Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη είναι δυνατή 
μόνο όταν το κλιματιστικό είναι σε θέση να λάβει τις εντολές του 
τηλεχειριστηρίου. 

3. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παραμέτρων 
και λειτουργιών του προϊόντος. 

Τεχνικές παράμετροι 

Απόσταση λειτουργίας: 8 μέτρα 

Τάση λειτουργίας: 3V DC 

Μπαταρίες: 2 x ΑΑΑ (UM-4, R03) 

Διαστάσεις: Υ 160 x Π 60 x Β 27 χιλ. 

Βάρος: 93 γραμμ. (χωρίς τις μπαταρίες) 


