
Οδηγίες αντιγραφής για το Τηλεχειριστήριο SE-004 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα αντιγράψτε κωδικό στα τηλεχειριστήρια 

 

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

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν επιχειρήσετε αντιγραφή τότε όλες οι προηγούμενες καταχωρήσεις διαγράφονται άμεσα! 

 

Για εισαγωγή στην λειτουργία αντιγραφής: 

 

1. Πιέστε το Α+Β ταυτόχρονα μέχρι να αναβοσβήσει 3 φορές το ενδεικτικό LED 

2. Αφήστε ΜΟΝΟ το πλήκτρο Β και πατήστε το πλήκτρο Β ξανά 3 φορές. Το LED αναβοσβήνει. 

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

4. Το LED τώρα πρέπει να είναι σβηστό. Ακουμπήστε το παλιό τηλ/ριο στην πλάτη του SE-004 και 

πατήστε το πλήκτρο από το παλιό που θέλετε να αντιγράψετε στο SE-004 

5. Μόλις το LED από το SE-004 ανάψει, η αντιγραφή στο πλήκτρο αυτό έχει ολοκληρωθεί. Αφήστε τα 

πλήκτρα 

6. Μπορείτε να αντιγράψετε αν θέλετε και σε άλλο πλήκτρο (μέχρι 4). Αλλιώς η διαδικασία έχει 

ολοκληρωθεί 

7. Τα πλήκτρα που δεν έχουν αποθηκεύσει κάποιο κωδικό δεν θα εκπέμπουν και θα αναμένουν 

αντιγραφή (βήμα 3 και εξής) 
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