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1 Fontos biztonsági
utasítások

2 A túlfeszültségvédő

A kézikönyv fontos tudnivalókat tartalmaz
a Philips túlfeszültségvédő készülékekről. Az
üzembehelyezés és a beállítás előtt olvassa el
figyelmesen.

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában!
A Philips által biztosított teljes körű
támogatáshoz regisztrálja termékét a www.
philips.com/welcome oldalon.
Az internetes súgó a www.philips.com/support
címen található.

Figyelem
•• Ne üzemeltesse a túlfeszültségvédőt

csapadéknak kitett vagy nedves helyen.

•• Ne üzemeltesse a túlfeszültségvédőt, ha annak
külsejére vagy belsejébe bármilyen folyadék
került.
•• Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani.
•• Ne tegye ki a túlfeszültségvédőt közvetlen
napsütésnek, továbbá ne helyezze falra szerelt
vagy szabadon álló fűtőtestek közelébe,
illetve olyan elzárt helyre, ahol hőmérsékletemelkedés fordulhat elő.
•• A Philips túlfeszültségvédő biztonságos
működéséhez és a csatlakoztatott berendezés
védelméhez megfelelően földelt aljzatra van
szükség. Ha nem biztos benne, hogy otthona
elektromos vezetékhálózata rendelkezik-e
megfelelő földeléssel, kérje ki szakképzett
villanyszerelő véleményét.

A termék újrahasznosítása
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A terméken található áthúzott kerekes kuka
szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a
2002/96/EK európai irányelvnek.
Ne kezelje a készüléket háztartási
hulladékként. Tájékozódjon az
elektromos és elektronikus
készülékek hulladékkezelésére
vonatkozó helyi törvényekről. A
feleslegessé vált készülék helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását.
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Egyes funkciók bemutatása
A túlfeszültségvédő a következő funkciók
bármelyikével fel lehet szerelve. A csomagoláson
ellenőrizze, hogy készüléke ezek közül melyekkel
rendelkezik.
Védelem jelzőfény: jelzi a
túlfeszültségvédő működési állapotát.
Megszakítás-védelem: a védelmi
szintet túllépő elektromos
feszültség- vagy áramlökés esetén
megszakít a hálózati csatlakozókra
kiadott minden áramot.
Telefon-/fax-/modemvédelem:
maximális védelmet nyújt a
normál kétvezetékes, betárcsázós
telefonszolgáltatásban előforduló
feszültséglökések ellen.
Hálózati és adatvédelem: maximális
védelmet nyújt az adathálózatban
vagy telefonvonalakban előforduló
feszültséglökések ellen.
Koaxiális kábelvédelem: maximális
védelmet nyújt a normál koaxiális
és szélessávú vonalakban előforduló
feszültséglökések ellen.

3 üzembe
helyezés

IN/OUT (Be/Ki) telefonvonal-védelem

A túlfeszültségvédő feladata, hogy a
csatlakoztatott berendezéseket megvédje
az elektromos károsodástól. A Philips az
elektronikus háztartási gépek és számítógépes
rendszerek védelmére túlfeszültségvédők széles
választékát kínálja.

2

1

Csatlakoztassa a fali aljzatból
jövő telefon-/fax-/modemvonalat
a túlfeszültségvédő bemeneti
csatlakozójába.
Csatlakoztassa a telefonkábel egyik
végét a túlfeszültségvédő kimeneti
csatlakozójába, a másik végét pedig a
védeni kívánt készülék telefon-/fax-/
modemcsatlakozójába.

A túlfeszültségvédő
csatlakoztatása
2

Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy
megfelelően földelt aljzatba.
Csatlakoztassa a védeni kívánt készülék
hálózati kábelét a túlfeszültségvédőbe.
Vigyázat

Elosztó telefonvonal-védelme
Ha a modemhez és a telefonhoz egyetlen
telefonszám tartozik, a bejövő telefonvonal
megosztható két kimenetre:

1

•• A túlfeszültségvédőhöz ne használjon

semmilyen hosszabbítózsinórt, adaptert, egyéb
földelővezetéket vagy elektromos csatlakozást.
Ellenkező esetben a Philips jótállások
érvényüket vesztik.

A túlfeszültségvédő
csatlakoztatása telefonhoz/
faxhoz/modemhez
Egyes Philips túlfeszültségvédők telefon-/
fax-/modemvédelmi funkcióval rendelkeznek.
A telefont/faxot/modemet a fali aljzathoz
való közvetlen csatlakoztatás helyett a
túlfeszültségvédő védett csatlakozóin keresztül
csatlakoztassa.

2

Csatlakoztassa a fali aljzatból
jövő telefon-/fax-/modemvonalat
a túlfeszültségvédő bemeneti
csatlakozójába.

Ma g ya r

1

Csatlakoztassa a telefonkábel egyik
végét a túlfeszültségvédő kimeneti
csatlakozójába, a másik végét pedig a
védeni kívánt készülék telefon-/fax-/
modemcsatlakozójába.

Megjegyzés
•• A modem és a telefon nem használható
egyszerre.
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Készülékek telefonvonal-védelme
Ezt a speciális, kétvonalas telefon-/modem-/
faxvédelmet egyszerre két eszköz veheti
igénybe.

Kártérítési igények benyújtása
•

•

•

•

A Csatlakoztatott berendezésekre
vonatkozó jótállás értelmében vett, a
telefonszolgáltatótól eredő áramlökések
eredményeképpen beálló kárra
vonatkozó kártérítési igény elfogadásához
az adott berendezésnek megfelelően
csatlakoztatva kell lennie olyan Philips
túlfeszültségvédőhöz, amely kínál
telefonvonal-védelmet. Ellenőrizze azt is,
hogy a telefonszolgáltatási berendezés a
szolgáltatás belépési pontjánál tartalmaz-e
egy megfelelően telepített és megfelelően
működő elsődleges védelmi eszközt (az
ilyen eszközöket általában a telefonvonal
telepítése során kötik a rendszerbe).
Ha nem sikerül csatlakoztatni a
telefon-/fax-/modemvédelmet, akkor a
csatlakoztatott berendezésre vonatkozó
jótállás nem lép érvénybe.
A modemkárosodások többsége
megelőzhető, ha a telefon-/fax-/
modemvédelmet elővigyázattal és
szakszerűen csatlakoztatja.
A telefonvédelmi funkciót kínáló
túlfeszültségvédőket úgy alakították ki,
hogy maximális védelmet nyújtsanak a
hagyományos kétvonalas vagy betárcsázós
telefonszolgáltatásban előforduló
feszültséglökések ellen. Egyéb, moduláris
csatlakozókat használó kommunikációs
hálózatok esetében nem feltétlenül
használható ez a fajta védelem.
Vigyázat

•• Helytelen telepítés esetén előfordulhat, hogy a
termék telefon funkciója működésképtelenné
válik.
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A túlfeszültségvédő
csatlakoztatása TV-hez/
videomagnóhoz/DVDlejátszóhoz/műholdvevőhöz/
kábeldekóderhez
Egyes Philips túlfeszültségvédők koaxiális
kábel túlfeszültségvédelem funkcióval is
rendelkeznek. A TV-t/videomagnót/DVDlejátszót/műholdvevőt/kábeldekódert a fali
aljzathoz való közvetlen csatlakoztatás helyett a
túlfeszültségvédő védett koaxiális csatlakozóin
keresztül csatlakoztassa.

1
2

Csatlakoztassa a bejövő kábel-/szélessávú
vonalat a túlfeszültségvédő bemeneti
koaxiális csatlakozójába.
Csatlakoztassa a koaxiális kábel egyik
végét a túlfeszültségvédő kimeneti
koaxiális csatlakozójába, a másik végét
pedig az eszköz bemeneti koaxiális
csatlakozójába.

•

•

A Csatlakoztatott berendezésekre
vonatkozó jótállás értelmében vett, a
koaxiális áramlökések eredményeképpen
beálló kárra vonatkozó kártérítési igény
elfogadásához az adott berendezésnek
megfelelően csatlakoztatva kell lennie
olyan Philips túlfeszültségvédőhöz, amely
kínál koaxiális védelmet.
Ha nem sikerül csatlakoztatni a
koaxiális kábelvédelmet, akkor
a csatlakoztatott berendezésre
nem érvényes a Csatlakoztatott
berendezésekre vonatkozó jótállás. A
TV-k/videomagnók/DVD-lejátszók/
műholdvevők/kábeldekóderek legtöbb
károsodása megakadályozható, ha a
koaxiális kábelvédelmet elővigyázattal és
szakszerűen csatlakoztatja.
Vigyázat

•• Helytelen telepítés esetén előfordulhat, hogy a
termék koaxiális funkciója működésképtelenné
válik.

4 Korlátozott
jótállás
A Philips, Inc. („Philips”) a Philips márkanevek
alatt értékesített túlfeszültségvédők eredeti
vásárlója számára az alábbi jótállások
(Túlfeszültségvédő korlátozott jótállása és
Csatlakoztatott berendezésre vonatkozó
korlátozott jótállás) valamelyikét vagy mindkét
jótállást biztosítja.
Mindkét jótállásra érvényes rendelkezések: Ezek
a jótállások csak a túlfeszültségvédőket családi
vagy háztartási használatra vásároló természetes
személy vásárlókra vonatkoznak; kereskedelmi,
intézményi vagy ipari vásárlókra nem. Ezek a
jótállások csak Európában érvényesek.
JELEN JÓTÁLLÁSOK KIVÁLTANAK
MINDEN EGYÉB JÓTÁLLÁST ÉS MINDEN
EGYÉB BENNEFOGLALT JÓTÁLLÁST,
BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN
AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT
CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ
BENNEFOGLALT GARANCIÁT, JELEN
JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZVA.
KIVÉVE, HA A CSATLAKOZTATOTT
BERENDEZÉSRE VONATKOZÓ
KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS (HA VAN
ILYEN) ERRŐL MÁSKÉPPEN RENDELKEZIK,
A PHILIPS SEMMILYEN ESETBEN NEM
FELEL A PHILIPS TÚLFESZÜLTSÉGVÉDŐ
HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ SEMMINEMŰ
KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN,
SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES VAGY
ÖSSZETETT KÁRÉRT*.
A Philips garanciát vállal arra, hogy a termék
anyaga, kidolgozása és összeszerelése a
termékleírásnak és a figyelmeztetéseknek
megfelelő használat esetén hibamentes lesz (i)
a vásárlástól számítva egy évig, vagy (ii) addig
az időpontig, amíg a készülék túl nem lépi a
feszültséglökések és -csúcsok elleni védelmi
kapacitásának határát (amelyik a korábbi).
Amikor a túlfeszültségvédő túllépi ezt a
kapacitását, kialszik a „Védelem aktív” jelzőfény.
HU

91

Ma g ya r

Kártérítési igények benyújtása

Egy éves korlátozott
termékgarancia
Jelen jótállás nem vonatkozik olyan károkra,
amelyek oka (a) valamilyen baleset; (b) nem a
Philips által gyártott vagy értékesített alkatrészek
használata; vagy (c) a túlfeszültségvédő
módosítása. A túlfeszültségvédőn nem hivatalos
Philips szakszerviz által végrehajtott javítás vagy
módosítás eredményeképpen az esetlegesen
felmerülő problémák nem kerülnek orvoslásra
jelen jótállás keretében.
Jelen garanciák kizárólag a termék eredeti
vásárlóját illetik meg, tulajdonjoguk nem
ruházható át másra. A jelen garanciában
rögzített jogokkal akkor élhet, ha rendelkezik a
vásárlást igazoló eredeti bizonylattal, amelyen
fel van tüntetve a termék neve és a vásárlás
dátuma.

Csatlakoztatott berendezésre
vonatkozó jótállás
A Philips jótállást vállal az eredeti vásárló
felé arra vonatkozóan, hogy saját belátása
szerint megjavít vagy kicserél bármely olyan,
valamely Philips túlfeszültségvédőn keresztül
megfelelően huzalozott, védőföldeléssel
rendelkező váltakozó áramú hálózathoz és
telefon/koaxiális kábelekhez megfelelően
csatlakozatott berendezést, amely károsodást
szenved villámlásból származó vagy egyéb
áramlökéstől, vagy pillanatnyi (rövidebb,
mint 1 ms-os) feszültségimpulzusoktól
és -csúcsoktól („Esemény”), amennyiben
(a) a túlfeszültségvédő nem védte meg a
berendezést; (b) a túlfeszültségvédő a károsodás
egyértelmű jeleit mutatja; valamint (c) a
károsodás az Esemény eredménye.
Jelen jótállás nem vonatkozik az alábbiakra:
(a) természeti csapások, pl. árvíz, erózió vagy
földrengés okozta károk, kivéve a villám okozta
károkat a Power Blocker™ technológiával
ellátott termékek esetében; (b) hosszabb ideig
fennálló alacsony feszültség, vagy alacsony
92
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feszültségű zavar, köztük feszültségesések,
-süllyedések vagy feszültségkimaradások okozta
károk; (c) háború, vandalizmus, lopás, normál
kopás, kimerülés, elavulás, abnormális kezelés
vagy használat, vagy rongálás okozta károk;
(d) nem hivatalos szerviz által végrehajtott
program- vagy rendszerberendezésmódosításból származó kár; vagy (e) olyan
berendezés károsodása, amely az Esemény
idején nem volt közvetlenül csatlakoztatva a
túlfeszültségvédőhöz.
Jelen jótállás a túlfeszültségvédő
élettartamának időszakára terjed ki, amely
azt az időszakot jelenti, amely addig telik
el, amíg a túlfeszültségvédő túl nem lépi
a feszültséglökések és -csúcsok elleni
védelmi kapacitásának határát. Amikor a
túlfeszültségvédő túllépi ezt a kapacitását, kialszik
a „Védelem aktív” jelzőfény. A túlfeszültségvédő
az Eseményt követően túllépi a kapacitását.
Jelen jótállás azon veszteségekre korlátozódik,
amelyekre nem terjed ki a csatlakoztatott
berendezés gyártójának jótállása, vagy a
fogyasztó által kötött tulajdonosi vagy bérlői
lakásbiztosítás. A fogyasztó vállalja, hogy
először az ilyen jótállások vagy biztosítások
keretében keres fedezetet a kárra, valamint
nem jelent be dupla kártérítési igényt a
Philipsnél is. A fogyasztó vállalja, hogy a Philips
kérésére rendelkezésre bocsátja a biztosításaira
vonatkozó információkat; valamint a kártérítési
igény rendezését követően adott esetben
a Philips fenntartja a jogot a kártérítés
átvállalására a csatlakoztatott berendezés
gyártójának valamely fennálló jótállása vagy
az igénylő által birtokolt valamely fennálló
biztosítás keretében.
Jelen jótállás azon túlfeszültségvédőkre
korlátozódik, amelyek csomagolásán fel van
tüntetve a csatlakoztatott berendezésre
vonatkozó garancia. A túlfeszültségvédőn nem
hivatalos Philips szakszerviz által végrehajtott
javítás vagy módosítás eredményeképpen az
esetlegesen felmerülő problémák nem kerülnek
orvoslásra jelen jótállás keretében.
A Philips túlfeszültségvédőt megfelelően
földelt aljzatba kell csatlakoztatni. Minden

a vételt igazoló számla másolatával
együtt a megadott címre, biztonságos
módon becsomagolva (a további károk
megakadályozása érdekében), az RA-számot a
csomagolás külsején jól láthatóan feltüntetve,
valamint mellékelve a probléma részletes
írásos bemutatását, továbbá a fogyasztó nevét,
címét és telefonszámát, amelyen munkaidőben
elérhető. A Philips fenntartja továbbá annak
jogát, hogy megvizsgálja a helyszínt, ahol a kár
bekövetkezett.
Ha a Philips azt állapítja meg, hogy a
Csatlakoztatott berendezésre vonatkozó
korlátozott jótállás érvényes a károsodott
berendezésre, és a berendezés károsodásának
oka a túlfeszültségvédő, amelyre érvényes
a Túlfeszültségvédő korlátozott jótállása, a
Philips vagy (a) engedélyezi a csatlakoztatott
berendezés javítását, az adott esetben
szereplő túlfeszültségvédő csomagolásán
feltüntetett maximális értékig bezárólag; (b) a
fogyasztó részére az eredetivel egyenértékű
csereberendezést bocsát rendelkezésre; vagy
(c) megfizeti a fogyasztó számára a károsodott
csatlakoztatott berendezés aktuális méltányos
piaci értékét. Adott esetben a berendezés
visszaszállítása a Philipstől a fogyasztóhoz a
Philips költségén történik.
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egyes csatlakoztatott berendezést közvetlenül
kell csatlakoztatni a túlfeszültségvédőhöz.
Hosszabbítózsinórok, adapterek, egyéb
földelővezetékek vagy elektromos csatlakozások
Philips túlfeszültségvédővel együttes használata
érvénytelenít minden Philips jótállást.
A berendezéshez vezető minden egyes
vezetéknek – beleértve a telefon- és a koaxiális
vezetékeket – keresztül kell haladnia a megfelelő
Philips túlfeszültségvédőn.
A telefonszolgáltatásban előforduló áramlökések
eredményeképpen beálló kárra vonatkozó
kártérítési igény elfogadásához az adott
berendezésnek megfelelően csatlakoztatva
kell lennie olyan Philips túlfeszültségvédőhöz,
amely kínál telefonvonal-védelmet (a telepítési
utasításokat lásd a felhasználói kézikönyvben),
valamint a telefonszolgáltatási berendezésnek
a szolgáltatás belépési pontjánál tartalmaznia
kell egy megfelelően telepített és megfelelően
működő „elsődleges védelmi” eszközt. (Az ilyen
eszközöket általában a telefonvonal telepítése
során kötik a rendszerbe.) Ha nem sikerül
megfelelően csatlakoztatni a telefonvonalvédelmet, akkor a csatlakoztatott berendezésre
nem érvényes a Csatlakoztatott berendezésre
vonatkozó jótállás.
A koaxiális áramlökések eredményeképpen
beálló kárra vonatkozó kártérítési igény
elfogadásához az adott berendezésnek
megfelelően csatlakoztatva kell lennie olyan
Philips túlfeszültségvédőhöz, amely kínál
koaxiális védelmet (a telepítési utasításokat
lásd a felhasználói kézikönyvben). Ha nem
sikerül megfelelően csatlakoztatni a koaxiális
kábelvédelmet, akkor a csatlakoztatott
berendezésre nem érvényes a Csatlakoztatott
berendezésre vonatkozó jótállás. Az
ügyfélszolgálati osztály visszaküldésiengedélyszámot (RA-szám) ad ki a vásárló részére. A
Philips saját belátása szerint dönt arról, hogy
a fogyasztónak a károsodott berendezést
és a túlfeszültségvédőt a Philipsnek vagy egy
független javítóműhelynek kell-e elküldenie.
A Philips erre vonatkozó kérése esetén a
fogyasztónak saját költségén el kell küldenie a
károsodott berendezést és a túlfeszültségvédőt
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