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Aktivátor BJ Enabler Socket+ 
stručný průvodce 

Poznámka: Když potřebujete nezávisle ovládat více aktivátorů z jednoho dálkového ovladače, stačí 
jenom na voliči kódu RF každého aktivátoru nastavit jinou hodnotu. 

 
Zařízení používejte jen pro účel, pro který bylo vyrobeno, a ve shodě s návodem! 

Popis zařízení 

Spínaná síťová zásuvka BJ Enabler Socket+ přijme signál z 
dálkového ovladače systému BJ nebo z připojeného spínače a 
na tento pokyn zapne či vypne připojený spotřebič (např. 
světlo, topení, větrák, přístroj v kuchyni, audio přehrávač) 
nebo přístroj ovladatelný spínačem. 

 

Nastavení a instalace 

Ovládání dálkovým ovladačem systému BJ: 
1. Podle tabulky 1 nastavte kód na voliči kódu RF. 
2. Zapojte aktivátor BJ Enabler Socket+ do síť.zásuvky. 
3. Na příslušném dálkovém ovladači systému BJ nastavte 

kód RF zvolený v kroku 1 (podle návodu k ovladači). 
4. Připojte spotřebič do zásuvky BJ Enabler Socket+ nebo 

spotřebič ovladatelný spínačem do konektoru spínač-
výstup. Respektujte přitom techn. údaje aktivátoru a 
ujistěte se, že spotřebič je zapnutý. 

5. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko s kódem RF 
nastaveném v kroku 3 a spotřebič aktivujte. Po každém 
stisku se zásuvka zapne po dobu nastavenou na voliči 
funkcí podle tabulky 2 . 

Ovládání spínačem zapojeným do konektoru spínač-vstup: Po 
každém stisku spínače se zásuvka zapne po dobu nastavenou 
na voliči funkcí podle tabulky 2 . 

  

Pozor při změně nastavení 

Když na voliči kódu RF nastavíte jinou pozici, musíte aktivátor 
BJ Enabler Socket+ odpojit od sítě alespoň na dobu 5 sec. 
Nový kód se uloží po opětovném připojení aktivátoru do sítě.  

 

Technické údaje 

 Napájení: stř. 230V / 50Hz (max. 250V) 
 Pracovní radiová frekvence: 433MHz 
 Rozměry: 105 x 59 x 50 mm 
 2x konektor 3,5 mono jack (1x vstup, 1x výstup) 
 Max.zátěž: odporová 2000W/9A (cosφ=1); indukční 

1000W/5,5A (cosφ=0,8); halogen+trafo 300W/1,7A 
(cosφ=0,76) 

 Max.zátěž v konektoru spínač-výstup: 24V/1A 
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Údržba 

 Zařízení uchovávejte v suchu. Při čištění zařízení používejte měkkou utěrku a nepoužívejte 
chemikálie, čistící prostředky ani rozpouštědla. Čistěte jen zařízení odpojené od sítě! 

 Zařízení nerozdělávejte, neupravujte ani neopravujte. Jakékoli změny nebo neautorizovaná 
oprava může způsobit úraz. S požadavkem na opravu se obraťte na prodejce zařízení. 

Záruka 

V záruční době výrobce provede bezplatně opravu zařízení nebo výměnu, pokud výrobek vykazuje 
vady materiálu nebo vady vzniklé  při výrobě. Neautorizované zásahy do výrobku nebo jeho úpravy 
zbavují výrobce ručebního závazku. 

Prohlášení o shodě 

Výrobek splňuje podstatné požadavky směrnice 2004/108/EC a 2006/95/CEE. 
Prohlášení o shodě lze stáhnout ze stránky výrobku na www.bjliveat.com. 

Podpora a servis 

Potřebujete-li poradit, jak výrobek instalovat nebo jak s ním zacházet, obraťte se prosím na 
distributora nebo na prodejce výrobku. 
  
Distribuce a autorizovaný servis: Spektra v.d.n., Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 4 - Modřany 
Tel.: 241763416, 241774675; e-mail: info@spektra.eu 
Internet: www.spektra.eu 
 
Dovozce tohoto přístroje Spektra v.d.n. plní povinnost zpětného odběru, 
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu členstvím 
v REMA systému s osvědčením č. 0508130212 (www.remasystem.cz). 
 
Výrobce: BJ Adaptaciones, C/ Mare de Déu del Coll, 70, Bajos, 08023 Barcelona, Španělsko 
Tel.: +34 93 285 04 37; email: info@bjliveat.com 
Internet: www.bjliveat.com 
 
Tabulka 1 Tabulka 2 

Volič kódu RF Kód „zapni“ Kód „vypni“ Kód „časovače“ Volič funkcí Doba sepnutí 

0 74 58 28 0 zamčeno 

1 75 59 29 1 1 sec 

2 76 60 30 2 2 sec 

3 77 61 31 3 3 sec 

4 78 62 32 4 5 sec 

5 79 63 33 5 10 sec 

6 80 64 34 6 15 sec 

7 81 65 35 7 30 sec 

8 82 66 36 8 45 sec 

9 83 67 37 9 60 sec 

A 84 68 38 A 1 min 30 sec 

B 85 69 39 B 2 min 

C 86 70 40 C 2 min 30 sec 

D 87 71 41 D 3 min 

E 88 72 42 E 4 min 

F 89 73 43 F 5 min 

Přejeme příjemnou a pohodlnou práci s aktivátorem BJ Enabler Socket+ ! 
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