
2) Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί σωστά 
το K-6100 στο κλιματιστικό σας επαναλάβετε 
τη διαδικασία (1) .

1) Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SELECT 
(χωρίς να το αφήσετε) εως και 10λεπτά .  
Όταν ανοίξει ή κλείσει το κλιματιστικό σας 
αφήστε το πλήκτρο SELECT και ξαναπατήστε το
μια φορά .

2) Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί σωστά 
το K-6100 στο κλιματιστικό σας επαναλάβετε 
τη διαδικασία (1) .  

Πατήστε οποιδήποτε πλήκτρο για
να ενεργοποιηθεί ο φωτισμός

Πατήστε  CODE +/- 
TIME+ για τις 
χιλιάδες

Πατήστε  TIMER ON
για τις δεκάδες 

Πατήστε  TIMEROFF
για τις μονάδες 

Πατήστε  CODE +/- 
TIME+ για τις 
εκατοντάδες

1) Εφόσον είστε μπροστά στο κλιματιστικό 
πατήστε SELECT για 3 δεύτερα ,τότε το K-6100
 έχει μπει σε κατάσταση προγραμματισμού .

Έπειτα πατήστε διακεκομμένα το πλήκτρο 
SELECT και όταν το κλιματιστικό σας 
ανοίξει ή να κλείσει πατήστε το πλήκτρο
ENTER .
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Μέθοδος ρύθμισης

Μέθοδος ρύθμισης Α : ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Μέθοδος ρύθμισης Β : 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μέθοδος ρύθμισης Γ : 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

To K-6100 είναι ένα πολυτηλεχειριστήριο για 
κλιματιστικά με 5000 κωδικούς . Έχει 
ενσωματωμένο ρολόι , χρονοδιακόπτη 
γρήγορη αναζήτηση , αναζήτηση με μάρκα 
και μπορεί να 
χειριστεί 4 μάρκες ταυτόχρονα χωρίς ρύθμιση 
(MITSHUBISHI ,
GREE , MIDEA , PANASONIC)   . 

1) Άνοιξε το κλιματιστικό σας χειροκίνητα 
και βρείτε τη μάρκα στη λίστα .
Μια μάρκα μπορεί να έχει πολλούς κωδικούς .

2) Πατήστε SELECT και ENTER ταυτόχρονα 
και το K-6100 θα μπει στη λειτουργία 
προγραμματισμόυ  και δοκιμάστε τον πρωτο
κωδικό .

3) Εαν ο κωδικός λειτουργεί σωστά 
πατήστε ENTER για να τον αποθηκεύσει 
διαφορετικά δοκιμάστε τους υπόλοιπους 
κωδικούς της μάρκας σας  .   



1) Πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί 
στη μάρκα του κλιματιστικού σας 
παρατεταμένα και μην το αφήσετε 
μέχρι να ανοίξει ή να κλείσει .

Μέθοδος ρύθμισης D : 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΜΑΡΚΑ

Πατήστε ξανά CLOCK και η ώρα
στην οθόνη του K-6100 θα 
σταματήσει να αναβοσβήνει . 

3) Πατήστε το
TIME OFF και η
ένδειξη TIME OFF
θα αναβοσβήνει

Ρύθμιση ρολογίου

Χρονοδιακόπτης

Επαναφορά εργο/κες ρυθμίσεις

1) Πατήστε CLOCK 
και η ώρα θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει .

1)Πατήστε TIME ON 
και το TIME ON θα 
αρχίσει να 
αναβοσβήνει .

2)Πατήστε TIME+/- 
για να ρυθμίσετε 
την ώρα .

2)Πατήστε TIME+/- 
για να ρυθμίσετε 
την ώρα που θα 
ανοίγει το 
κλιματιστικό σας .

4) Πατήστε το
TIME + για να
ρυθμισετε την ώρα
που θα κλείνει το 
κλιματιστικό σας .

1. Πατήστε SELECT και FAN ταυτόχρονα .

2. Μετά από 5 δεύτερόλεπτα ο φωτισμός 
του K-6100 θα ενεργοποιηθεί για 
1 δευτερόλεπτο . 
Τώρα το έχετε επαναφέρει στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1. Ρύθμιση ώρας - 24ώρο

2. Πατώντας συνεχόμενα το TIME ON
ή το TIME OFF δυο φορές ακυρώνετε
το TIME ON ή το TIME OFF
 
3. Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη 
πρέπει να στρέψετε το K-6100 προς 
το κλιματιστικό σας  

Σημείωση : στην οθόνη θα εμφανιστεί ο κωδικός 
“----” και θα αναβοσβήνει όσο κάνετε αναζήτηση .
Όταν θα απελευθερώσετε το πλήκτρο θα σας 
εμφανίσει τον τρέχων κωδικό . 

Οι λίστα με τις αντίστοιχες μάρκες


