
További információk az energiatakarékos túlfeszültségvédőről  
 
Jellemzők 
A speciális kialakítású energiatakarékos túlfeszültségvédő tökéletesen 
illeszkedik az Ön házimozi-rendszeréhez.  A távvezérlő segítségével az 
1-es vagy 2-es zónában található csatlakozóajlzatokhoz tartozó készülékek 
be- és kikapcsolása kényelmes módon megoldható.  Kikapcsolt állapotban 
megszünteti a csatlakozóaljazokhoz tartozó készenléti fogyasztást, így 
csökkentve az energiafogyasztást. 

1-2 zóna csatlakozóaljzatai - csoportosítsa készülékeit használat szerint.

Mindig bekapcsolt csatlakozóaljzatok - bekapcsolt állapotban maradnak 
akkor is, ha más csatlakozóaljzatok ki vannak kapcsolva – ideális 
megoldás ún. „felejtő memóriával”, és állandó áramellátási igénnyel 
rendelkező készülékek számára. (pl. kábelmodemek, DVR-ek, beltéri 
egységek, stb.) 

A távvezérlő - egyetlen gombnyomással be- és kikapcsolhatja 1-es és 
2-es zónában található készülékeit.

A kábelrendező szorítók - segítséget nyújtanak a kábelrengeteg elkerülésére.

LED-jelzőfények - az egység elülső részén található védelmi jelzőfények 
jelzik, hogy megfelelően működik-e a túlfeszültségvédelem.  

Tápellátás (kék) - jelzi, hogy a készülék tápellátása megoldott.
Védelem (vörös) - jelzi, hogy a túlfeszültségvédő aktívan védi 
készülékeit.
1-es és 2-es zóna (zöld) - jelzőfény mutatja, ha a csatlakozók egy 
csoportja be van kapcsolva.

A távvezérlő elemének cseréjére vonatkozó instrukciók
MEGYJEGYZÉS: Ha a távvezérlő nem működik, cserélje ki az elemet. 
1. lépés - Fordítsa meg az egységet, és az elemtartó rekeszt a fedél 

elcsúsztatásával nyissa ki.
2. lépés - Távolítsa el és selejtezze le megfelelő módon az elhasznált elemet. A 

használt elemet ne dobja a szemétbe.
3. lépés - Helyezzen be egy új elemet, és csúsztassa vissza az elemtartó 

rekesz fedelét.  KIZÁRÓLAG 3 voltos CR2032 típusú gombelemet 
használjon.

FIGYELEM: A készülék távvezérlője vagy az A, vagy a B csatorna frekvenciáján működik. Amennyiben egynél több 
készüléket vásárolt, ellenőrizze, hogy jelen van-e a két különböző frekvencia (A és B), az egység alján és a csomagoláson 
található matricával jelölteknek megfelelően.
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A talapzat és a túlfeszültségvédő egység összeillesztése 
 

1. lépés
Igazítsa a melléket 
talapzat egység füleit a 
túlfeszültségvédő alján található 
nyílásokba, majd pattintsa össze 
azokat.

2. lépés
Igazítsa a kábelrendező 
szorítókat az egység talapzatán 
található hornyokba.

3. lépés
A kábelrendező szorítókat a 
nyíllal jelzett irányba illessze a 
helyükre.
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