
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακά 
αποδοτική προστασία από αιχμές τάσης 
 
Χαρακτηριστικά 
Η ενεργειακά αποδοτική προστασία από αιχμές τάσης είναι ειδικά 
σχεδιασμένη ώστε να ενσωματώνεται αρμονικά στην εγκατάσταση 
του home cinema.  Μπορείτε άνετα να χειρίζεστε τη λειτουργία on/
off των συσκευών σας μέσω των εξόδων ζώνης 1 ή ζώνης 2, από το 
τηλεχειριστήριό σας.  Στη θέση off, μηδενίζεται η κατανάλωση ρεύματος 
της λειτουργίας αναμονής σε αυτούς τους ρευματοδότες, προσφέροντάς 
σας ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. 

Οι έξοδοι Ζώνης 1 & 2 ομαδοποιούν τις συσκευές σας ανάλογα με 
τη χρήση.

Οι μόνιμα ενεργοί ρευματοδότες παραμένουν ενεργοί ακόμα 
και όταν άλλοι ρευματοδότες είναι ανενεργοί. Είναι ιδανικοί για 
συσκευές με πτητική μνήμη, οι οποίες προϋποθέτουν συνεχή λήψη 
ισχύος. (π.χ. ενσύρματα μόντεμ, DVR, αποκωδικοποιητές κ.λπ.) 

Το τηλεχειριστήριο ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις συσκευές σας στις 
ζώνες 1 και 2 με το πάτημα ενός κουμπιού.

Τα κλιπ διαχείρισης καλωδίων συμβάλλουν στην τακτοποίηση των 
καλωδίων.

Οι λυχνίες LED στην πρόσοψη της μονάδας παρέχουν άνετη 
προστασία και σας ενημερώνουν σχετικά με τη σωστή λειτουργία 
της προστασίας από αιχμές τάσης.  

Η ένδειξη Power – (μπλε) υποδεικνύει τη διοχέτευση ρεύματος στις συσκευές σας.
Η ένδειξη Protecting – (κόκκινη) υποδεικνύει την ενεργή προστασία των συσκευών σας από αιχμές τάσης.
Οι ενδείξεις Zone 1 και Zone 2 – (πράσινες) ανάβουν υποδεικνύοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη 
ομάδα ρευματοδοτών.

Οδηγίες για την αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πάψει να λειτουργεί το τηλεχειριστήριο, αντικαταστήστε 
την μπαταρία. 
Βήμα 1 - Γυρίστε ανάποδα το τηλεχειριστήριο και σύρετε το κάλυμμα της 

θήκης της μπαταρίας, ώστε να ανοίξει.
Βήμα 2 - Αφαιρέστε και απορρίψτε κατάλληλα την παλιά μπαταρία. Μην 

απορρίψετε την παλιά μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Βήμα 3 - Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία και κλείστε το κάλυμμα της θήκης 

μπαταρίας.  Αντικαθιστάτε την μπαταρία ΜΟΝΟ με μπαταρίες 3 volt CR2032 τύπου button cell.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας λειτουργεί σε συχνότητα καναλιού A ή καναλιού B. Εάν 
έχετε αγοράσει περισσότερες από μία μονάδες, βεβαιωθείτε ότι έχετε δύο διαφορετικές συχνότητες (A και B), 
όπως υποδεικνύεται στα αυτοκόλλητα, στο κάτω μέρος της μονάδας και στη συσκευασία.

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

Ζώνη 2 Ζώνη 1

Πάντα ενεργή 

Κλιπ διαχείρισης καλωδίων

Τηλεχειριστήριο

EL



Οδηγίες για την ανάρτηση της βάσης στη μονάδα προστασίας από 
αιχμές τάσης 

Βήμα 1
Ευθυγραμμίστε τις προεξοχές 
της παρεχόμενης μονάδας 
βάσης με τις υποδοχές στο 
κάτω μέρος της προστασίας 
από αιχμές τάσης και 
στερεώστε τις.

Βήμα 2
Ευθυγραμμίστε τα κλιπ 
διαχείρισης καλωδίων με 
τις εσοχές της βάσης της 
μονάδας.

Βήμα 3
Ακολουθήστε την κατεύθυνση 
του βέλους, όπως 
υποδεικνύεται στην εικόνα, και 
στερεώστε στη θέση τους τα 
κλιπ διαχείρισης καλωδίων.
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