
 
 

Βασικές οδηγίες χρήσης πομπού ασύρματου τηλεχειρισμού AIR-3 
 

Επειδή το ταυτόχρονο πάτημα είναι μάλλον δύσκολο, στα παρακάτω δίνουμε 

οδηγίες μόνο για τις εντολές που προκύπτουν πατώντας μόνο ένα πλήκτρο. Ακριβώς 

τα ίδια ισχύουν και για τους συνδυασμούς των 2 πλήκτρων αλλά θέλουμε να 

αποφύγουμε, όσο γίνεται, την σύγχυση. 

 

Ο πομπός τηλεχειρισμού (τηλεχειριστήριο) AIR-3 δεν μπορεί να συνεργαστεί με 

οποιονδήποτε δέκτη του εμπορίου, ακόμη και εάν αυτός λειτουργεί στην ίδια 

συχνότητα (433.92 MHz). Συνεργάζεται μόνο με συμβατούς δέκτες του ίδιου 

κατασκευαστή (όπως οι REC3003 και REC3005), που πέρα από το ότι “ακούν” στην 

ίδια συχνότητα, χρησιμοποιούν και το ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας. 

 

Πολύ απλοϊκά, καθένα από τα 3 πλήκτρα 1, 2 και 3 του πομπού τηλεχειρισμού 

αντιστοιχεί σε έναν μυστικό κωδικό που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη του 

πομπού. 

 

Όταν πατήσουμε ένα από αυτά τα πλήκτρα, ο πομπός χρησιμοποιεί τον κωδικό 

αυτού του πλήκτρου για να φτιάξει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα το οποίο και 

εκπέμπει. Εάν κάποιος συμβατός δέκτης στην περιοχή, γνωρίζει τον μυστικό κωδικό, 

μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα και να κάνει την ενέργεια που του 

έχουμε προγραμματίσει (συνήθως να ενεργοποιήσει κάποιο διακόπτη). 

 

Υπ' όψιν ότι ο δέκτης δεν αναγνωρίζει το τηλεχειριστήριο αλλά τους κωδικούς που 

αυτό εκπέμπει. Άρα, δεν ξέρει ότι αυτό είναι το πλήκτρο 2 του τηλεχειριστηρίου Α 

και αυτό είναι το πλήκτρο 3 του τηλεχειριστηρίου Β. Επίσης, ότι ενέργειες κάνουμε, 

αφορούν πάντα κάποιο πλήκτρο και όχι όλο το τηλεχειριστήριο (και τα 3 πλήκτρα). 

Για παράδειγμα, καταχωρούμε στο δέκτη, κλωνοποιούμε ή αντιστοιχίζουμε τυχαίο 

κωδικό σε ένα πλήκτρο και όχι σε όλο το τηλεχειριστήριο. 

 

 

Καταχώριση κωδικού από πομπό τηλεχειρισμού σε συμβατό δέκτη 
 

Για να γνωρίζει ο δέκτης τον μυστικό κωδικό, πρέπει να ακολουθήσουμε την 

παρακάτω διαδικασία καταχώρισης. Απαιτείται να έχουμε φυσική πρόσβαση, τόσο 

στον δέκτη όσο και στον πομπό. 

 

Ο πομπός τηλεχειρισμού AIR-3 συνεργάζεται με συμβατούς δέκτες του ίδιου 

κατασκευαστή. Οι δέκτες αυτοί, είτε είναι αυτόνομοι δέκτες τηλεχειρισμού 

(ξεχωριστές πλακέτες, συνήθως σε δικό τους πλαστικό κουτάκι) ή έχουν την μορφή 



module (μικρή πλακέτα που “καρφώνεται” στον κυρίως πίνακα ελέγχου με 

“ποδαράκια”/pins). Για να αρχίσουμε την διαδικασία καταχώρισης ενός από τα 

πλήκτρα 1, 2 ή 3 του πομπού τηλεχειρισμού AIR-3, πρέπει να πατήσουμε το σχετικό 

πλήκτρο του δέκτη. Συνήθως, αυτό το πλήκτρο φέρει την ένδειξη AUTO LEARN και 

βρίσκεται είτε πάνω στον δέκτη τηλεχειρισμού (στους αυτόνομους) είτε στην 

πλακέτα του πίνακα ελέγχου (στους τύπου module). Επίσης, συνδυάζεται με 

ενδεικτικό LED. 

 

 

Κλωνοποίηση κωδικών 
 

Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε τηλεχειριστήρια-κλώνους - δηλαδή να 

αντιγράψουμε τον μυστικό κωδικό από κάποιο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου-

πρωτότυπου σε κάποιο άλλο πλήκτρο (όχι απαραίτητα το ίδιο) του 

τηλεχειριστηρίου-κλώνου. Αυτό απαιτεί φυσική πρόσβαση μόνο στα δύο 

τηλεχειριστήρια (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ΚΛΩΝΟ) και όχι στον δέκτη. 

 

Για παράδειγμα μπορούμε να “αντιγράψουμε” το πλήκτρο 2 του τηλεχειριστηρίου Α 

στο πλήκτρο 1 του τηλεχειριστηρίου Β. 

 

Η διαδικασία έχει ως εξής: 

 

ΚΛΩΝΟΣ:  

Πατάμε ταυτόχρονα και τα 3 πλήκτρα. 

Το LED του κλώνου θα ανάψει σταθερά. 

 

ΚΛΩΝΟΣ:  

Αφήνουμε και τα 3 πλήκτρα. 

Το LED του κλώνου θα σβήσει. 

 

Και τα δύο τηλεχειριστήρια:  

Τοποθετούμε τα δύο τηλεχειριστήρια (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ΚΛΩΝΟ) σε θέση “μύτη με 

μύτη”, σε ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση. 

 

ΚΛΩΝΟΣ:  

Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο στο οποίο θέλουμε να καταχωρήσουμε τον κωδικό 

που θα αντιγράψουμε από το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. 

 

Το LED του κλώνου μένει σβηστό. 

Δεν αφήνουμε το πατημένο πλήκτρο πριν ολοκληρώσουμε τα επόμενα 

βήματα. 

Σημείωση: στον ΚΛΩΝΟ μπορούμε να αντιγράψουμε τον κωδικό σε 

διαφορετικό πλήκτρο από αυτό του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ. 

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ:  

Πατάμε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον κωδικό τον οποίο θέλουμε να 

αντιγράψουμε στον ΚΛΩΝΟ. 



Δεν αφήνουμε το πατημένο πλήκτρο πριν ολοκληρώσουμε τα επόμενα βήματα. 

 

ΚΛΩΝΟΣ:  

Όταν ο κωδικός αντιγραφεί από το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ στον ΚΛΩΝΟ, τότε το LED του 

ΚΛΩΝΟΥ θα ανάψει και ταυτόχρονα το τηλεχειριστήριο ΚΛΩΝΟΣ θα εκπέμψει τον 

κωδικό που μόλις αντιγράφτηκε. 

 

 

 

Και τα δύο τηλεχειριστήρια:  

Αφήνουμε τα πλήκτρα που κρατούσαμε πατημένα, τόσο στο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, όσο και 

στον ΚΛΩΝΟ. Η κλωνοποίηση ολοκληρώθηκε. 

 

Εάν ο δέκτης είναι κοντά, πρέπει να είμαστε προσεχτικοί κατά την παραπάνω 

διαδικασία γιατί ο δέκτης θα ενεργοποιηθεί και άρα ο αυτοματισμός μας θα 

λειτουργήσει. 

 

Την διαδικασία αυτή την ακολουθούμε συνήθως σε δύο περιπτώσεις: 

 

η φυσική πρόσβαση στον δέκτη είναι δύσκολη ή έχουμε εξαντλήσει το όριο από 

ξεχωριστούς κωδικούς που μπορεί να αποθηκεύσει ο δέκτης χωρίς να αρχίσει να 

διαγράφει τους παλαιότερους 

 

 

Καταχώριση τυχαίου κωδικού σε κάποιο πλήκτρο 
 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θέλουμε κάποιο πλήκτρο να αλλάξει μυστικό κωδικό και 

να αποκτήσει έναν νέο. Αυτό έχει το προφανές αποτέλεσμα ότι οι δέκτες που έχουν 

καταχωρημένο τον παλαιό κωδικό, δεν θα ανταποκρίνονται πλέον στο πάτημα του 

πλήκτρου. 

 

Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι όταν έχουμε δανείσει τηλεχειριστήρια σε 

τρίτους και ανησυχούμε για την πιθανότητα να έχουν φτιάξει αντίγραφα ή έχουμε 

χάσει ένα τηλεχειριστήριο. Σημειώστε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει επίσης: 

 

να διαγράψουμε από την μνήμη του δέκτη τους καταχωρημένους “παλαιούς” 

κωδικούς και να κάνουμε στον δέκτη την καταχώριση των “νέων” κωδικών 

Και οι δύο διαδικασίες αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Ο “νέος” κωδικός, επιλέγεται στην τύχη από μία τεράστια σειρά διαθέσιμων 

κωδικών. Για κάθε πλήκτρο στο οποίο θέλουμε να αλλάξουμε κωδικό, πρέπει να 

επαναλάβουμε τη διαδικασία που ακολουθεί. 

 

Η διαδικασία έχει ως εξής: 

 

Πατάμε ταυτόχρονα και τα 3 πλήκτρα. 

Το LED του τηλεχειριστηρίου θα ανάψει σταθερά. 



Αφήνουμε και τα 3 πλήκτρα. 

Το LED του τηλεχειριστηρίου θα σβήσει. 

Πατάμε ταυτόχρονα και τα 3 πλήκτρα, για δεύτερη φορά. 

Το LED του τηλεχειριστηρίου θα ανάψει σταθερά. 

Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο στο οποίο θέλουμε να αλλάξουμε κωδικό και 

αφήνουμε τα υπόλοιπα. 

Δεν αφήνουμε ακόμη το πλήκτρο που κρατάμε πατημένο. 

Το LED του τηλεχειριστηρίου θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά. 

Μετά από λίγο (περίπου 10sec), το LED του τηλεχειριστηρίου θα αρχίσει να 

αναβοσβήνει γρήγορα. 

Αφήνουμε το πλήκτρο που κρατούσαμε πατημένο. 

Το συγκεκριμένο πλήκτρο διαθέτει τώρα έναν νέο, τυχαίο, μυστικό κωδικό. 

Όπως αναφέραμε, ο δέκτης μας θα το αγνοεί μέχρι να κάνουμε ξανά την 

καταχώρισή του σε αυτόν. 

 


