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Pohotovostní režim na elektro-
spotřebičích, označovaný jako 
stand-by provoz, je jako malý ale 
vytrvalý zloděj, který odsává vaše 
korunky tak, že to ani netušíte. Je 
sice pohodlné jej používat, stojí ale 
i tisíce korun ročně. Dejte si na něj 
pozor.

Stand-by neboli pohotovostní 
režim je tu hlavně pro naše pohod-
lí. Počítač nebo televize se tak zno-
vu probudí k životu pouhým stlače-
ním jednoho tlačítka. 

Režim stand-by je k dispozici 
téměř na všech spotřebičích. Tis-
kárna, dvd přehrávač nebo hifi věž 
vám tak sice ušetří tři kroky nebo 
tři minuty, zadarmo ale nejsou. 

U starších spotřebičů dokáže 
režim stand-by spotřebovat až 
poloviční množství energie, která 
je třeba k jejich plnému využití. 

Jsou sice úplně potichu a nená-
padní, ale energii berou někdy 
skutečně ve velkém. Zamyslete se 
proto nad tím, jestli skutečně potře-
bujete tento režim využívat.

Režim stand-by často poznáte 
podle svícení malé diody, která tak 
jasně ukazuje, že energii skutečně 
spotřebovává. Všechny spotřebiče 
na dálkové ovládání proto fungují 
ve stand-by režimu, díky tomu jsou 
vždy připraveny se znovu spustit.

Chcete-li ušetřit, vypínejte spo-
třebiče nejen ovladačem, ale úpl-
ně je odpojte od přísunu elektrické 

Vytrvalý zloděj stand-by

energie. Některé spotřebiče tako-
vé tlačítko dokonce mají, většinou 
zezadu. 

Ne všechny ale touto vymoženos-

tí disponují, vhodné jsou proto i 
prodlužky s více zásuvkami a vypí-
načem. 

 Úplně odpojovat spotřebiče od 
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elektrické energie někdy bohužel 
není možné, například když máte 
nastavené nahrávání. Na noc nebo 
na čas, kdy jedete pryč, to ale udě-
lat můžete. A jedná se pouze o 
zvyk, o jeden pohyb navíc, který 
ročně ušetří nemalé částky.

 Kolik můžete ušetřit?
Staré nabíječky mobilních tele-

fonů stojí ročně zhruba 50 korun, 
těch se nemusíte bát. Video a dvd 
přehrávače už stojí kolem pětistov-
ky, některé monitory nebo televize 
přijdou až na 1300 ročně, počítač 
i na víc. Zkuste se doma poroz-
hlédnout a schválně si spotřebiče 
spočítat. Koupě jednoho prodluž-
kového kabelu se vám vrátí téměř 
okamžitě.  -lm-


