
Lisätietoja energiatehokkaasta ylijännitesuojasta 
 
Ominaisuudet 
Energiatehokas ylijännitesuoja on suunniteltu käytettäväksi erityisesti 
kotiteatterin kanssa.  Voit hallita kätevästi kaukosäätimellä laitteidesi 
virran kytkentää ja katkaisua alueen 1 ja alueen 2 pistorasioissa.  
Virrankatkaisuasennossa se estää valmiustilan virrankulutuksen näiden 
pistorasioiden kautta ja säästää siten energiaa. 

Alueen 1 ja 2 pistorasiat ryhmittelevät laitteet kulutuksen mukaan.

Aina toimivat pistorasiat ovat käytössä vaikka muut pistorasiat on 
suljettu. Ne sopivat laitteille, joissa on säilyvä muisti ja jotka tarvitsevat 
virtaa koko ajan. (Esim. kaapelimodeemit, DVR-laitteet, digisovittimet 
jne.) 

Kaukosäädin kytkee ja katkaisee laitteiden virran alueilla 1 ja 2 yhdellä 
painikkeen painalluksella.

Kaapelinhallintaliittimet vähentävät kaapelisotkua.

LED-merkkivalot laitteen etupaneelissa ilmaisevat ylijännitesuojan toimivan 
moitteettomasti.  

Power – (sininen) näyttää, että laitteet saavat virtaa.
Protecting – (punainen) näyttää, että ylijännitesuoja suojaa laitteita.
Zone 1 ja Zone 2 – (vihreä) palavat merkkinä siitä, että niiden 
kattama pistorasiaryhmä on kytketty käyttöön. 
 
 
 

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
HUOMAUTUS: jos kaukosäädin lakkaa toimimasta, vaihda sen paristo. 
Vaihe 1 - Käännä kaukosäädin ja avaa paristolokeron kansi liu'uttamalla.
Vaihe 2 - Ota vanha paristo kaukosäätimestä ja hävitä se oikein. Älä heitä vanhaa 

paristoa roskiin.
Vaihe 3 - Aseta uusi paristo paikalleen ja sulje paristolokeron kansi.  Käytä VAIN 

3 voltin CR2032-tyyppisiä nappiparistoja.

HUOMAUTUS: Tämän laitteen kaukosäädin toimii joko kanavataajuudella A tai B. Jos olet hankkinut useampia laitteita, 
varmista, että käytössä on eri taajuudet (A ja B) laitteen pohjassa ja pakkauksessa olevien tarrojen mukaan.
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Ylijännitesuojan jalustan kiinnitysohjeet 
 

Vaihe 1
Kohdista jalustan kielekkeet 
ylijännitesuojan alalaidan reikiin 
ja napsauta jalusta paikalleen.

Vaihe 2
Kohdista kaapelinhallintaliittimet 
jalustan uriin.

Vaihe 3
Napsauta 
kaapelinhallintaliittimet 
paikalleen nuolten osoittamaan 
suuntaan.
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