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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ BHC 9938 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
 

Προσοχή σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την πρίζα  
στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να 
επισκευαστούν.  

 
Προσοχή σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την πρίζα 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος βραχυκυκλωμάτων, πυρκαγιάς και 
ηλεκτροπληξίας. 
 
Αν το περίβλημα της πρίζας εμφανίζει ρωγμές ή είναι 
κατεστραμμένο σε καμία  περίπτωση μην την χρησιμοποιήσετε  
 

Σε καμία περίπτωση μην συνδέετε στην πρίζα φορτία με ισχύ 
μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στην πρίζα και στα τεχνικά της 
χαρακτηριστικά. 

 
Η πρίζα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. 
Η τηλεχειριζόμενη πρίζα δεν πρέπει να λειτουργεί σε χώρους με 
αυξημένη υγρασία, ή σε σημεία όπου μπορεί να εισέλθει νερό στο 
εσωτερικό της (π.χ λουτρά, πισίνες κλπ) 

 
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε από παιδιά ή άτομα με μειωμένες 
ικανότητες κίνησης ή αντίληψης χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα. 
 
Οδηγίες Χρήσης  
Εγκαταστήστε την μπαταρία στην υποδοχή του τηλεχειριστηρίου δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση της με την σωστή πολικότητα (υπάρχουν 
σύμβολα τόσο στην μπαταρία όσο και στην υποδοχή|). 
 
Αν η τηλεχειριζόμενη πρίζα είναι ενεργοποιημένη και συμβεί διακοπή 
ρεύματος όταν επανέλθει το ρεύμα η πρίζα θα είναι απενεργοποιημένη, έτσι 
αποφεύγεται άσκοπη κατανάλωση ενέργειας και πιθανότητα λειτουργίας εν 
αγνοία σας της συνδεδεμένης συσκευής όταν απουσιάζεται. 
 
Σε περίπτωση που σκοπεύετε να μην χρησιμοποιείτε το σετ για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία από το εσωτερικό του 
τηλεχειριστηρίου. Επίσης βγάλτε την τηλεχειριζόμενη πρίζα από την πρίζα της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης που την έχετε τοποθετήσει. 
 
Ταίριασμα πρίζας και τηλεχειριστηρίου 
 
Συσκευές που πωλούνται στην ίδια συσκευασία είναι ταιριασμένες μεταξύ 
τους από τον κατασκευαστή. 
 
Στην περίπτωση που θέλετε να «δηλώσετε» ένα τηλεχειριστήριο σε μια 
τηλεχειριζόμενη πρίζα κάντε τα ακόλουθα: 
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Βάλτε την τηλεχειριζόμενη πρίζα σε μια πρίζα της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
του σπιτιού σας. Στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα θα αναβοσβήνει ένα ενδεικτικό 
led. Μέσα σε αυτό το διάστημα πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που 
θέλετε να την ελέγχει. Όταν η πρίζα αναγνωρίσει-ταιριάξει με το 
τηλεχειριστήριο το ενδεικτικό θα πάψει να αναβοσβήνει.  
 
Προσοχή αν παρέλθει το διάστημα των 5 δευτερόλεπτων χωρίς να έχει 
αναγνωριστεί το τηλεχειριστήριο, βγάλτε την πρίζα από την πρίζα της οικιακής 
εγκατάστασης, περιμένετε 1 λεπτό και επαναλάβετε την διαδικασία. 
 
Οι εντολές ενός τηλεχειριστηρίου μπορεί να αντιστοιχηθούν σε περισσότερες 
από μια πρίζες. 
 
Κάθε τηλεχειριζόμενη πρίζα μπορεί να δεχτεί εντολές (να ταιριάξει) μόνο με  
ένα τηλεχειριστήριο. 
 
 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή τεχνική πληροφορία σχετικά με την συσκευή 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με των εισαγωγέα TELEIMPEX A.E  
τηλ 216 400 3900 ή στην ηλεκτρονική θυρίδα service@tele.gr 
 
 
Βασικά χαρακτηριστικά 
Τηλεχειριστήριο 
Συχνότητα εκπομπής: 433.92ΜHz. 
Τροφοδοσία: Mπαταρία 12V (23A) 
 
Τηλεχειριζόμενη πρίζα 
Τάση λειτουργίας:  230V 50Hz 
Μέγιστο ρεύμα: 10Α 
Μέγιστο φορτίο: 2300W 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει όπως το σετ τηλεχειριζόμενης πρίζας 
BHC 9938G(A) συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απατήσεις και τις λοιπές 
σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED 2014/53/EU και φέρει τη σήμανση CE. 
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
http://www.tele.gr/ 
 
 

 

Το σήμα που απεικονίζεται αριστερά είναι σύμφωνο με την 
Ντιρεκτίβα 2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment 
Directive. To σήμα δηλώνει την αναγκαιότητα να ΜΗΝ πετάτε τη 
συσκευή στο κάδο των απορριμμάτων αλλά να χρησιμοποιείτε το 
σύστημα περισυλλογής και επιστροφής, αντίστοιχων αποβλήτων, 
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς  

 


