
Ďalšie informácie o energeticky úspornej prepäťovej ochrane 
 
Charakteristika 
Táto energeticky úsporná prepäťová ochrana je špeciálne navrhnutá na 
montáž do zostavy domáceho kina.  Môžete pohodlne zapínať a vypínať 
zariadenia v zásuvkách zóny 1 alebo zóny 2 pomocou diaľkového ovládania.  
Keď je vo vypnutej polohe, nedochádza na týchto zásuvkách k žiadnej 
spotrebe energie v pohotovostnom režime, čím prináša veľmi pohodlný 
spôsob úspory energie. 

Zásuvky zóny 1 a 2 zoskupujú vaše zariadenia podľa použitia.

Stále zapnuté zásuvky zostávajú zapnuté, aj keď sa ostatné zásuvky 
vypnú – sú ideálne pre zariadenia, ktoré majú energeticky závislú pamäť 
a vyžadujú neustále napájanie. (t.j. káblové modemy, zariadenia DVR, 
koncové prijímače a pod.) 

Diaľkové ovládanie umožňuje zapínať a vypínať zariadenia v zóne 1 a 
zóne 2 stlačením jedného tlačidla.

Svorky na uchytenie káblov vás zbavia neprehľadnej spleti káblov.

Indikátory LED na prednej strane jednotky poskytujú bezstarostnú 
ochranu a zobrazujú správnu činnosť prepäťovej ochrany.  

Napájanie – (modrý) zobrazuje, že vaše zariadenia sú napájané.
Ochrana – (červená) zobrazuje, že prepäťová ochrana aktívne chráni 
vaše zariadenia.
Zóna 1 a zóna 2 – (zelený) sa rozsvieti ako signalizácia, že bola 
zapnutá príslušná skupina zásuviek. 

Návod na výmenu batérie diaľkového ovládania
POZNÁMKA: Ak diaľkové ovládanie prestane fungovať, vymeňte batériu. 
Krok 1 - Otočte jednotku a posunutím otvorte kryt priečinka na batériu.
Krok 2 - Vyberte a správne zlikvidujte použitú batériu. Použitú batériu 

nevyhadzuje do odpadkového koša.
Krok 3 - Vložte novú batériu a zatvorte kryt priečinka.  Vymieňajte IBA za 3 V 

článkovú gombíkovú batériu typu CR2032.

POZNÁMKA: Diaľkové ovládanie s touto jednotkou pracuje buď na frekvenčnom kanáli A, alebo B. Ak ste zakúpili 
viac jednotiek, musíte mať dve rôzne frekvencie (A a B), ako je vyznačené na nálepkách na spodnej časti jednotky a na 
balení.

DVD

STBAMP

TV

FCC ID: OYMSPP5107C

RF Remote Control

harmful interference,and

This device may not cause 

This device must accept any

interference that may cause 

undesired operation

Operation is subject to the 

interference received,including 

following two conditions:

This device complies with part 

15 of the FCC Rules.

(1)
(2)

Made in China

Ch. A

POWER

PROTECTING

ZONE 1 ZONE 2

Zóna 2 Zóna 1

Vždy zapnuté 

Svorky na uchytenie káblov

Diaľkové ovládanie

SK



Návod na montáž základne na jednotku prepäťovej ochrany 
 

Krok 1
Zarovnajte výstupky na 
dodanej jednotke základne 
s otvormi na spodnej časti 
prepäťovej ochrany a potom 
ich zasuňte na miesto.

Krok 2
Zarovnajte svorky na uchytenie 
káblov do drážok na základni 
jednotky.

Krok 3
Podľa smeru vyznačeného 
šípkou na obrázku zasuňte 
svorky na uchytenie káblov na 
miesto.
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