
Τηλεχειριστήρια G5 και G6/ 433,92MHz 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα προγραμματίστε κάποιο κωδικό στα τηλεχειριστήρια 

 

Το τηλεχειριστήριο δέχεται έως 4 κανάλια με αντιγραφή από άλλο τηλεχειριστήριο σταθερού κωδικού. 

 

Για εισαγωγή στην λειτουργία αντιγραφής: 

 

1. Πιέστε το 1+2 ή Α+Β ταυτόχρονα για 15 δευτερόλεπτα. Μόλις το ενδεικτικό LED ανάψει χειριστήριο 

είναι σε κατάσταση αντιγραφής και θα παραμείνει μέχρι να εγγραφούν κωδικοί και στα 4 πλήκτρα ή 

να βγείτε με το βήμα 8 (βλ. παρακάτω) 

2. Αφήστε τα πλήκτρα 1 και 2. 

3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο όποιο πλήκτρο θέλετε να δεχτεί τον κωδικό. 

4. Το LED τώρα πρέπει να είναι σβηστό. Πλησιάστε το παλιό τηλ/ριο στην κεραία του G5 και πατήστε 

το πλήκτρο του. 

5. Μόλις το LED από το G5 ανάψει, η αντιγραφή έχει ολοκληρωθεί. Αφήστε τα πλήκτρα. 

6. Μπορείτε να αντιγράψετε και σε άλλο πλήκτρο (μέχρι 4). 

7. Για να σταματήσετε την διαδικασία αντιγραφής οποιαδήποτε στιγμή πιέστε το 3+4 ή C+D 

ταυτόχρονα. 

 

Μόλις ανάψει το LED εκ νέου, το τηλεχειριστήριο έχει βγει από την κατάσταση αντιγραφής. 
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