
Εγχειρίδιο Λειτουργίας BHZ0318G-IR 

 

Πολύπριζο με λειτουργία LEARN με αυτόματη απενεργοποίηση για την 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

Χαρακτηριστικά: 

 

1. Εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα μιας και απενεργοποιεί τη παροχή ισχύος 

στο πολύπριζο. Ιδανικό για τηλεοράσεις, HiFi stereo, Αποκωδικοποιητές, 

Ενισχυτές, παρελκόμενα Ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

2. Μειώνει την κατανάλωση από 20%-40% μιας και μηδενίζει το ρεύμα 

κατανάλωσης στη λειτουργία αναμονής των συσκευών 

3. Δυνατότητα LEARN (προγραμματισμός κωδικού ασύρματων συσκευών) 

ώστε με την εντολή απενεργοποίησης από το κοντρόλ, να απενεργοποιούνται 

τελείως οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο πολύπριζο. 

4. Λειτουργία Master Slave.  Μία πρίζα (master) ελέγχει την παροχή ενέργειας 

σε όλες τις υπόλοιπες (slave). Ιδανικό για Η/Υ και για τηλεοράσεις που θα 

είναι συσκευές Master και τα παρελκόμενα τους (DVD, παιχνιδομηχανές, 

printer, ηχεία, scanner, monitor κτλ) θα είναι οι slave. Κατά την 

απενεργοποίηση της συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε πρίζα master , οι 

πρίζες slave παίρνουν εντολή ν απενεργοποιηθούν κι αυτές σε διάστημα 

15sec. Αντίστοιχα με την ενεργοποίηση της συσκευής master, 

ενεργοποιούνται και οι συσκευές salve. 

5. Προστασία Υπερτάσεων και Υπερέντασης, Βραχυκυκλώματος, 

υπερφόρτωσης κτλ.  Παρέχει μεγάλο βαθμό προστασίας εναντίον αιχμών και 

κεραυνών. 

6. Μειώνει τις βλαβερές και ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες από συσκευές που 

δε χρησιμοποιούνται αλλά δυστυχώς τροφοδοτούνται και καταναλώνουν  

ρεύμα αναμονής 

7. Κατ. Επέκταση μειώνει τις εκπομπές ρύπων CO2   

8. Εύκολη διαδικασία ενεργοποίησης απενεργοποίησης και εκμάθησης κωδικών  

 

Εκμάθηση Κωδικού 

 

- Κατά την πρώτη ενεργοποίηση θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασίας 

εκμάθησης κωδικού 

 

Βάλτε στη Master Πρίζα τη συσκευή που η λειτουργία της θα «ελέγχει» όλες τις 

υπόλοιπες. Η ένδειξη στο μπουτόν θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη αν δεν είναι 

πιέστε τη ώστε να ενεργοποιηθεί το πολύπριζο. 

Τώρα η τηλεόραση θα πρέπει να είναι σβηστή αλλά το led αναμονής και του 

πολύπριζου και της τηλεόρασης αναμμένα. 

 

Άρα το πολύπριζο είναι στη πρίζα και τροφοδοτείται, το led  του μπουτόν είναι 

αναμμένο και το led  της τηλεόρασης είναι επίσης αναμμένο. (δηλαδή δεν είναι 

απενεργοποιημένης η συσκευή από το κεντρικό της διακόπτη αλλά από το 

τηλεκοντρόλ) σε λειτουργία Stand by. 

 

 

 



 

Πιέστε το μπουτόν learning (εκμάθησης) για 3 δευτερόλεπτα μέχρι το Led να αρχίσει 

να αναβοσβήνει. Αφηστε  το χέρι σας από το διακόπτη και ξαναπατήστε τον μια φορά 

μετά από 3 δευτερόλεπτα. 

Η απομνημόνευση του κωδικού και ο συγχρονισμός επιβεβαιώνεται όταν το led 

αναβοσβήσει 3 φορές. 

Βγάλτε το πολύπριζο από την πρίζα και συνδέστε όλες τις άλλες συσκευές στις θέσεις 

slave.  

Βάλτε πάλι το πολύπριζο στην πρίζα και πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης της master 

συσκευής. 

 

Αν οι διαδικασίες έχουνε ακολουθηθεί σωστά τότε θα ενεργοποιηθούν όλες οι 

συσκευές  Slave.  

 

Για να ανοίξει η συσκευή Master (π.χ TV) θα πρέπει να πατηθεί ΞΑΝΑ το πλήκτρο 

ενεργοποίησής της. 

Όταν σε κανονική λειτουργία κι ενώ δουλεύει η τηλεόραση την απενεργοποιήσετε 

από το κοντρόλ της, τότε θα κλείσει αυτόματα η τηλεόραση και μετά από 15 

δευτερόλεπτα όλες οι άλλες. 

 

Σημειώσεις: 

 

- Το μπουτόν “learning” είναι και αυτόματος διακόπτης ΟΝ/ ΟFF. Μπορεί 

κάποιος δηλαδή να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί, με το πάτημα του 

Μπουτόν, όλες τις συσκευές δινοντας ή αποκόπτοντας την ισχύ σε όλες τις 

πρίζες. 

- ΤΟ πολύπριζο έχει και θερμικό διακόπτη προστασίας. Σε περίπτωση που έχει 

ενεργοποιηθεί, περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε κάποια φορτία, και πιέστε το 

μέσα ώστε να επανέλθεις τη κανονική του λειτουργία. 

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε ή να ανοίξετε το πολύπριζο. Υπάρχει 

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 

Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0°C ~ 40°C 

Τάση Λειτουργίας: 230VAC / 50Hz 

Μέγιστη κατανάλωση 10
Α
 

Μέγιστη κατανάλωση σε λειτουργία  Stand by: 100W 

Χρονοκαθυστέρηση Απενεργοποίησης Συσκευών  slave: 15sec 

 

 

 

 


