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Transmiters / Πομποί: 
Οι πομποί είναι ζτοιμοι προσ χρήςη με το δικό τουσ κωδικό αριθμό που 
δημιουργήθηκε κατά τη καταςκευή. Για να δείτε εάν λειτουργοφν ςωςτά απλά 
πατήςτε ζνα από τα πλήκτρα και βεβαιωθείτε ότι η κόκκινη λυχνία LED 
αναβοςβήνει, υποδεικνφοντασ μετάδοςη. Ο πομπόσ ζχει μια ςυςκευή 
ενςωματωμζνη που ελζγχει την κατάςταςη τησ μπαταρίασ: Πιζςτε ζνα από τα 
πλήκτρα και αν η μπαταρία ζχει φορτιςτεί πλήρωσ η λυχνία LED θα δώςει ζνα 
αρχικό παλμό που ακολουθείται αμζςωσ από το ςήμα μετάδοςησ. Αν η μπαταρία 
είναι εν μζρει αποφορτιςμζνη, η λυχνία LED θα δώςει τον πρώτο παλμό και να 
αρχίςει τη διαβίβαςη μόνο μετά από μιςό δευτερόλεπτο. 
Σε αυτή την περίπτωςη ςασ ςυνιςτοφμε να αλλάξετε την μπαταρία το ςυντομότερο 
δυνατό. 
Αν, από την άλλη πλευρά, η μπαταρία είναι τελείωσ αποφορτιςμζνη το LED θα 
αναβοςβήνει κατά διαςτήματα μιςοφ δευτερολζπτου χωρίσ μετάδοςη και η 
μπαταρία πρζπει να αλλαχτεί άμεςα. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 
Κάθε πομπόσ ζχει το δικό του κωδικό αριθμό (που επιλζγονται από περιςςότερα 
από 250 εκατομμφρια ςυνδυαςμοφσ) που τον διακρίνει από όλα τα άλλα 
τηλεχειριςτήρια. Ο δζκτησ μπορεί να λάβει όλουσ τουσ κωδικοφσ, αλλά 
ενεργοποιείται μόνο αν ο κωδικόσ του πομποφ είναι είναι ςτον κατάλογο των 
εξουςιοδοτημζνων κωδικών.  
 

http://www.keysafe.gr/


Ο χειριςτήσ πρζπει να πατήςει ζνα κουμπί για την κάρτα δζκτη για να 
ενεργοποιήςετε την διαδικαςία: 
Οι κινήςεισ μασ ζχουν χρονικά όρια, άρα πρώτα να διαβάςετε όλεσ τισ οδηγίεσ και 
ςτη ςυνζχεια να πραγματοποιείςτε τισ εργαςίεσ τη μία μετά την άλλη 
χωρίσ παφςη. 
Ένα μικρό κόκκινο LED οπτικά δείχνει τα διάφορα ςτάδια τησ διαδικαςίασ. 
 
Σα βήμαηα για να πποζθέζεηε ηον κωδικό απιθμό ηου νέου πομπό ζηη μνήμη ηου 

δέκηη: 
 

1) Παηήζηε ηο πλήκηπο ζηο δέκηη και κπαηήζηε ηο παηημένο: η λςσνία LED ανάβει  

2) Μεηαδώζηε ηον κυδικό απιθμό μέσπι η λςσνία να ζβήζει, παηώνηαρ οποιοδήποηε 

πλήκηπο ηος πομπού. 

3) Τώπα αθήζηε ηο πλήκηπο ηος πομπού: η λςσνία LED θα ανάτει ξανά έηοιμη για 

μια νέα λειηοςπγία. 

 

 


