
Remote Control  G1-C 
 

 

ATTENTION! Always do copy new code before use 

 

The remote control can accept up to four codes in the four buttons once in programming mode. PLEASE NOTE: 

If a new code is stored in a button, then the previous code is deleted! 

 

To enter copy mode: 

 

1. Press at the same time Α+Β until LED flashes 3 times 

2. Release ONLY button Β and then press button B 3 times. LED should flash. Release all buttons. 

3. Press and hold the button to which you want to copy code to. 

4. The LED is off. Touch the original remote on the back of G1-C and press the button of the old remote 

to send the code. 

5. When LED of the G1-C stays lit permanently then the copy process is completed successfully. Release 

all buttons now. 

6. You may copy another button following steps 3, 4 and 5. Otherwise copying is finished. 

7. Buttons that had no new code will not operate when pressed 
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Οδηγίες αντιγραφής για το Τηλεχειριστήριο G1-C 
 

 

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 G1-C και πατήστε 

το πλήκτρο από το παλιό που θέλετε να αντιγράψετε στο G1-C 

5. Μόλις το LED από το G1-C ανάψει σταθερά, 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) 

 

 

Signal Electronics – www.signalcom.gr – Tηλ. 2310.208.560 


