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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-PIR1 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 

Προετοιμασία για τη λειτουργία 
του τηλεχειριστηρίου 
 
Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, 
τοποθετήστε 3 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ 
δίνοντας προσοχή ώστε η πολικότητα τους 
να ταιριάζει με τα σημάδια που υπάρχουν 
στην  υποδοχή των μπαταριών. 
 
Σημείωση: Αν το σκοπεύετε να μην 
χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για 
μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να 
αφαιρέσετε τις μπαταρίες. 
Σημείωση: Αν εγκαταστήσετε το KT-PIR1 σε 
σταθερό σημείο  θα πρέπει τα led εκπομπής 

των υπέρυθρων εντολών να σκοπεύουν προς τον αισθητήρα κλιματιστικού και ο αισθητήρας κίνησης να 
«βλέπει» προς τον χώρο που κινείστε συνήθως. 
 
 
 
 
Ενδείξεις και χειριστήρια 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ρυθμίσεις τρόπου ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας 
 
1. Πιέζοντας μια φορά το κουμπί PIR στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Delay 
Stop και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία καθυστέρησης. Όταν για μισή ώρα δεν 
ανιχνευθεί κίνηση το τηλεχειριστήριο θα στείλει εντολή σβέσης στο κλιματιστικό. 
2. Πιέζοντας μια  δεύτερη φορά το κουμπί PIR στην οθόνη θα εμφανιστεί η 
ένδειξη ECO και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO. Σε αυτή όταν  έχει επιλεγεί 
λειτουργία ψύξης και δεν ανιχνευθεί κίνηση για 15 λεπτά η θερμοκρασία θα ανέβει 
(από την προ ρυθμισμένη) κατά 1 βαθμό αν δεν ανιχνευθεί κίνηση για άλλα 15 λεπτά 
η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα 1 βαθμό. Η λειτουργία θα είναι αντίστροφη αν έχει 
επιλεγεί λειτουργία θέρμανσης. 
3. Όταν ανιχνευθεί κίνηση η θερμοκρασία θα επανέρθει στην προ ρυθμισμένη  
τιμή της. 
 

Εντολή ανάμματος/σβησίματος 

Ένδειξη υγρασίας 

Επιλογή τρόπου λειτουργίας 

Ένδειξη ώρας 

Επιβεβαίωση επιλογής ρύθμισης 

Ανιχνευτής παρουσίας 

Ένδειξη θερμοκρασίας και ώρας 

Ρυθμίσεις παρουσίας 

Ρύθμιση ταχύτητας και περσίδων Ρύθμιση χρονοδιακόπτη 

Ενεργοποίηση ρυθμίσεων 
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Ρυθμίσεις νυχτερινού φωτισμού οθόνης 
Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  ΜODE & ENTER στην οθόνη θα εμφανιστεί το 

σύμβολο  και η λειτουργία νυχτερινού φωτισμού θα είναι ενεργοποιημένη.  Όταν 
η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη όταν δεν ανιχνευθεί κίνηση για 15 λεπτά ο 
φωτισμός της οθόνης θα σβήσει. Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία πιέστε 
ξανά τα κουμπιά  ΜODE & ENTER. 
 
 
Προγραμματισμός του τηλεχειριστήριου με την εισαγωγή κωδικού 
1. Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό που έχετε, από τον πίνακα 
που υπάρχει στην σελίδα που ακολουθεί. Αν δεν καταφέρετε να ελέγξετε το 
κλιματιστικό με το κωδικό που προγραμματίσατε  δοκιμάστε τον δεύτερο, που 
αντιστοιχεί στην ίδια μάρκα κλιματιστικού κοκ εωσότου καταφέρετε να ελέγξετε το 
κλιματιστικό σας. 
Για παράδειγμα αν έχετε κλιματιστικό μάρκας AUX μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό 
297, αν αυτός δεν ελέγξει το κλιματιστικό σας δοκιμάστε τον κωδικό 298 κλπ. 
2. Πιέστε το κουμπί SELECT, ο κωδικός 001 θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην 
οθόνη, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά  κουμπιά  V  και Λ  για να επιλέξετε τον 
κωδικός της μάρκας που επιθυμείτε μόλις εισάγετε και τα 4 ψηφία πιέστε το κουμπί 
ΕNTER  ώστε να αποθηκευτεί  ο κωδικός. 
 
Αυτόματη αναζήτηση κωδικού 
Αν δεν γνωρίζετε την μάρκα (κατασκευαστή) του κλιματιστικού σας ή αν η μάρκα δεν 
αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δοκιμάσετε την διαδικασία 
αυτόματης αναζήτησης κωδικού όπως περιγράφεται ακολούθως: 
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό σας και πιέστε το κουμπί SELECT 
για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το τηλεχειριστήριο μπαίνει σε λειτουργία αυτόματης 
εναλλαγής των κωδικών που υπάρχουν αποθηκευμένοι στη μνήμη του. Όταν ο 
κωδικός που εκπέμπεται ταιριάζει με αυτόν του κλιματιστικού σας θα ακούσετε ένα 
ηχητικό σήμα, από τον βομβητή του κλιματιστικού σας. Εκείνη τη στιγμή πιέστε 
οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου.  
 
Σημείωση: Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα πιέστε οποιοδήποτε κουμπί όσο πιο 
γρήγορα μπορείτε, σε διαφορετική περίπτωση θα επιλέξετε τον επόμενο κωδικό που 
μπορεί να μην ελέγχει το κλιματιστικό σας.  
 
Ρύθμιση ώρας 
1. Πιέστε το κουμπί CLOCK η ένδειξη του ρολογιού θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 
2. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Λ  και  V  ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα. 
3. Πιέστε ξανά το κουμπί CLOCK για να αποθηκευτεί η ρύθμιση. Η ρύθμιση μπορεί 
να σωθεί αυτόματα μετά από 10  δευτερόλεπτα αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί. 
 
Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη εντολή ενεργοποίησης 

Πιέστε το κουμπί TIMER το σήμα του χρονοδιακόπτη  θα ανάβει στην οθόνη. 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Λ και V για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να δοθεί 
εντολή ανοίγματος του κλιματιστικού, 10 δευτερόλεπτα μετά την ρύθμιση της ώρας η 
ρύθμιση θα αποθηκευτεί και την καθορισμένη ώρα το τηλεχειριστήριο θα στείλει 
εντολή ανοίγματος στο κλιματιστικό. 
 
Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη εντολή σβησίματος 

Πιέστε το κουμπί TIMER το σήμα του χρονοδιακόπτη  θα ανάβει στην οθόνη. 
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Λ και V για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να δοθεί 
εντολή σβησίματος του κλιματιστικού, 10 δευτερόλεπτα μετά την ρύθμιση της ώρας η 
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ρύθμιση θα αποθηκευτεί και την καθορισμένη ώρα το τηλεχειριστήριο θα στείλει 
εντολή σβέσης στο κλιματιστικό. 
 
 
Σημαντική σημείωση: O πομπός υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου πρέπει να είναι 
στραμμένος προς τον αισθητήρα του κλιματιστικού προκειμένου να ληφθεί η εντολή 
ενεργοποίησης ή σβέσης. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
1. Ο αισθητήρας ανίχνευσης παρουσίας έχει εμβέλεια ανίχνευσης 8m  το μέγιστο. Το άμεσο ηλιακό 
φως, η αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος, απότομες αλλαγές θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσουν 
την ακριβή λειτουργία του. 
 
2. Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε 
τις μπαταρίες από το εσωτερικό του. 
 
3. Αν οι ενδείξεις τις οθόνης είναι αχνές ή δεν ελέγχεται σωστά το κλιματιστικό σας αλλάξτε τις 
μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με καινούριες. 
 

 
 
Πίνακας αντιστοίχισης κωδικών τηλεχειρισμού και κατασκευαστών. 
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