
Universal

A/C Remote control

Το τηλεχειριστήριο PT-835 είναι συμβατό σχεδόν με όλα τα μοντέλα 
συσκευών κλιματισμού. Υποστηρίζει αυτόματη ανίχνευση κωδικών και 
χειροκίνητη εισαγωγή κωδικών ανάλογα την μάρκα και το μοντέλο του 
κλιματιστικού. Διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι και χρονοδιακόπτη.
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1. Ένδειξη μετάδοσης σήματος
2. Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα
3. Ένδειξη κατεύθυνσης αέρα
4. Πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας
5. Πλήκτρο ρύθμισης λειτουργίας
6. Έλεγχος κίνησης πτερυγίων
7. Πλήκτρο γρήγορης θέρμανσης
8.Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
9. Πλήκτρο ρύθμισης κωδικού
10. Ένδειξη τρόπου λειτουργίας κλιματιστικού
11.Ένδειξη θερμοκρασίας
12.Ένδειξη χρονοδιακόπτη
13. Πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας
14. Πλήκτρο On/Off
15. Έλεγχος αυτόματης κίνησης πτερυγίων
16. Πλήκτρο έντασης αέρα 
17. Πλήκτρο γρήγορης ψύξης
18.Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
19. Πλήκτρο επιβεβαίωσης
20. Ρολόι

 

Πλήκτρα γρήγορης ψύξης / θέρμανσης

Πατήστε τα πλήκτρα SET και FAN ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για 
επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Περιγραφή συσκευής

Παρουσίαση προϊόντος

Πλήκτρα γρήγορης ψύξης / θέρμανσης

1

Πατήστε το πλήκτρο γρήγορης ψύξης (17) για να ορίσετε αυτόματα την 
ψήξη. Το κλιματιστικό θα ρυθμιστεί στους 21°C, μεσαία ένταση ανεμιστήρα 
και αυτόματη κατεύθυνση πτερυγίων.
Πατήστε το πλήκτρο γρήγορης θέρμανσης (7) για να ορίσετε αυτόματα 
την ψήξη.Το κλιματιστικό θα ρυθμιστεί στους 27°C, μεσαία ένταση 
ανεμιστήρα και αυτόματη κατεύθυνση πτερυγίων.
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Εγκατάση μπαταριών

Χειροκίνητη αναζήτηση κωδικού

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών στο πίσω 
μέρος του τηλεχεισιστηρίου και τοποθετήστε 
δυο μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.

2. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στο 
τηλεχειριστήριο. Η ώρα θα εμφανιστεί κάτω 
αριστερά στην οθόνη.

1. Βάλτε στην πρίζα το air conditioner και στοχεύστε 
το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό.
2. Πιέστε το πλήκτρο SET για 3 δευτερόλεπτα έως 
ότου αρχίσει να αναβοσβήνει κωδικός στην οθόνη. 
Πατήστε τα πλήκτρα 4 ή 13 για να αναζητήσετε τον 
κωδικό που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό, έως ότου 
ενεργοποιηθεί αυτόματα. 
3. Πατήστε το πλήκτρο “OK” για να αποθηκεύσετε
τον κωδικό.
4. Ελέγξτε αν τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου λειτουργούν κανονικά.
Αν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 μέχρι την εύρεση του
κατάλληλου κωδικού.

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για τον συντονισμό του τηλεχειριστηρίου
(Α, Β, C). 
Μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Β Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

1. Βάλτε στην πρίζα το air conditioner και στοχεύστε 
το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό.
2. Πιέστε το πλήκτρο SET για 6 δευτερόλεπτα έως 
ότου το τηλεχειριστήριο μπει σε κατάσταση 
γρήγορης αναζήτησης.
3. Όταν το κλιματιστικό ενεργοποιηθεί πατήστε το 
πλήκτρο “OK” για να διακόψετε την αναζήτηση και να 
αποθηκεύσετε τον κωδικό.
4. Ελέγξτε αν τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου λειτουργούν κανονικά
και πατήστε το πλήκτρο “OK” για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.
Αν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 μέχρι την εύρεση του
κατάλληλου κωδικού.

Εγκατάση μπαταριών

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών στο πίσω 
μέρος του τηλεχεισιστηρίου και τοποθετήστε 
δυο μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.

2. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στο 
τηλεχειριστήριο. Η ώρα θα εμφανιστεί στο κάτω 
αριστερά μέρος της οθόνης

A/C

U
N
IVER

SAL R
EM

O
TE

TEM
P

M
O

D
E

H
O

T

TIME ON

TIME OFF

C
O

O
L

CLOCK

SET

OK
FAST

1001

A/C

U
N
IVER

SAL R
EM

O
TE

TEM
P

M
O

D
E

H
O

T

TIME ON

TIME OFF

C
O

O
L

CLOCK

SET

OK
FAST

1001



BRAND CODE
HAIER    001-019

A Χειροκίνητη προσθήκη κωδικού

1. Βάλτε στην πρίζα το air conditioner και στοχεύστε 
το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό.
2. Εντοπίστε στον πίνακα κωδικών την μάρκα του 
κλιματιστικού. Πχ. HAIER 001-019.
3. Πιέστε το πλήκτρο SET για 3 δευτερόλεπτα και 
πιέστε τα πλήκτρα 4 και 13 μέχρι να εντοπίσετε τον 
κωδικό του κλιματιστικού σας. Πχ. 001 ή 019.
4. Όταν το κλιματιστικό ενεργοποιηθεί πατήστε το 
πλήκτρο “OK” για να αποθηκεύσετε τον κωδικό.
5. Ελέγξτε αν τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου λειτουργούν κανονικά
και πατήστε το πλήκτρο “OK” για ολοκλήρωση της ρύθμισης.
Αν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 με τους παραπλήσιους κωδικούς.

Ρύθμιση ρολογιού

Πιέστε το πλήκτρο “CLOCK” για 3 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη της ώρας
αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα 4 ή 13 για να 
ρυθμίσετε την ώρα. Πατήστε το πλήκτρο “CLOCK” μια φορά για αποθήκευση
της ώρας.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Για να επιλέξετε την λειτουργία του χρονοδιακόπτη πατήστε TIME ON ή 
TIME OFF και η ένδειξη χρονοδιακόπτη του κλιματιστικού θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε κατάσταση 
προγραμματισμού.
 
Ο χρονοδιακόπτης σε ορισμένα κλιματιστικά λειτουργεί μόνο όταν
κλιματιστικό βρίσκεται σε κατάσταση Stand-by.
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Πίνακας κωδικών
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