
 

 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡIΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ                                                                             

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΙΖΑΣ KANGTAI 51185X36+50074 

Τοποθέτηση μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο (Εικόνα Α) 

Αν περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο στην συσκευασία, αφαιρέστε το κάλυμμα της 

μπαταρίας, με χρήση, για παράδειγμα, ενός κέρματος, και τοποθετήστε την 

μπαταρία που περιλαμβάνεται στη συσκευασία (τύπου CR2032) στην εσοχή 

τοποθετώντας τον αρνητικό πόλο κάτω, και τον θετικό πόλο (όπου αναγράφεται η 

ένδειξη του τύπου της μπαταρίας) άνω. Κατόπιν, επανατοποθετήστε το κάλυμμα 

της μπαταρίας. Για να ελέγξετε ότι η μπαταρία τοποθετήθηκε σωστά στο 

τηλεχειριστήριο, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί. Αν ανάψει η φωτεινή ένδειξη, η 

μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε την τηλ/μενη πρίζα σε μια πρίζα. 

Συντονισμός της πρίζας με το τηλεχειριστήριο. (Εικόνα Β1) 

Πατήστε τη φωτεινή ένδειξη στην πρίζα για πάνω από 3 δευτερόλεπτα (αλλά 

λιγότερα από 6) και αφήστε το. Η φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει, 

στην οποία περίπτωση η πρίζα έχει εισέλθει σε λειτουργία συντονισμού. Πατήστε 

το πλήκτρο ΟΝ ενός εκ των τεσσάρων ζευγών ON/OFF στο τηλεχειριστήριο. Η 

φωτεινή ένδειξη θα μείνει μόνιμα ανοιχτή, στην οποία περίπτωση ο συντονισμός 

έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Παρατήρηση: με τη μέθοδο αυτή μπορείτε να 

συντονίσετε πολλά τηλεχειριστήρια με την ίδια πρίζα.  

Λειτουργία του τηλεχειριστήριου (Εικόνα Β2) 

Υπάρχουν τέσσερα ζεύγη πλήκτρων ON και OFF, στο τηλεχειριστήριο. Κάθε ένα 

ζεύγος ελέγχει την πρίζα που είναι συντονισμένη με αυτό. 

Ακύρωση συντονισμού (Εικόνα Β3) 

Πατήστε το πλήκτρο της φωτεινής ένδειξης στην τηλ/μενη πρίζα για περισσότερο 

από 3 δευτερόλεπτα (αλλά όχι πάνω από 6) και αφήστε το. Κατόπιν, πατήστε το 

πλήκτρο OFF του ζεύγους ON/OFF που έχει συντονισθεί με την πρίζα. Η φωτεινή 

ένδειξη της πρίζας θα αναβοσβήσει γρήγορα και μετά θα σβήσει, οπότε έχει 

αφαιρεθεί ο συντονισμός. Επίσης, πατήστε την φωτεινή ένδειξη για πάνω από 6 

δευτερόλεπτα, μέχρι αυτή να αρχίσει να αναβοσβήνει, προκειμένου να 

αφαιρέσετε τον συντονισμό μεταξύ της πρίζας και όλων των τηλεχειριστηρίων με 

τα οποία είναι συντονισμένη.  

Τεχνικές προδιαγραφές (Εικόνα C) 

 Είσοδος: 230 V, 50 Hz, Μέγιστη ισχύς: 3680 W 

 Ραδιοσυχνότητα πομποδεκτών: 433.9 MHz 

 Ενδεικτική ακτίνα: 40 μέτρα (ανοικτός χώρος), 25 μέτρα (χώρος με ξύλινους 
τοίχους), 15 μέτρα (χώρος με τοίχους από σκυρόδεμα/τούβλο), 0-7 μέτρα 
(χώρος με μεταλλικά επενδυμένους τοίχους) 

 Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0-35° C 

Παρατηρήσεις 

 Μην συνδέετε μια τηλ/μενη πρίζα πάνω σε μια άλλη τηλ/μενη πρίζα.  

 Η τηλ/μενη πρίζα είναι κατάλληλη μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.  

 Μπορείτε να ανοιγοκλείνετε την τηλεχειριζόμενη πρίζα απευθείας, πατώντας 

το κουμπί της φωτεινής ένδειξης.  

Το παρόν προϊόν εισάγεται 
και διανέμεται από την 

TOP ELECTRONIC COMPONENTS SA 
Αλκμήνης και Αριστοβούλου 66 

Κ. Πετράλωνα, 11853, 
ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΔΑ, 
Τηλ. 2103428690. 

 

 

 


