
Informação adicional sobre o seu protector contra sobretensão 
economizador de energia 
 
Funcionalidades 
O seu protector contra sobretensão economizador de energia foi 
concebido especificamente para se adaptar à configuração do seu sistema 
de cinema em casa.  Pode controlar facilmente a activação/desactivação 
dos seus dispositivos nas tomadas da zona 1 ou da zona 2 com o seu 
telecomando.  Quando comutado para a posição de desligado, elimina 
o consumo de corrente em espera para estas tomadas, colocando a 
poupança de energia na ponta dos seus dedos. 

Tomadas de zona 1 e 2 agrupam os seus dispositivos por tipo de 
utilização.

Tomadas sempre ligadas mantêm-se ligadas mesmo quando as restantes 
tomadas estão desligadas – são ideais para dispositivos que têm 
memória volátil e necessitam de alimentação constante. (i.e. modems 
de cabo, DVR, set top boxes, etc.) 

Telecomando liga/desliga os seus dispositivos da zona 1 e 2 com um só 
toque num botão.

Clipes da arrumação de cabos ajudam a eliminar a confusão de cabos.

Indicadores LED na parte frontal da unidade proporcionam uma 
protecção sem preocupações e indicam que o seu protector contra 
sobretensão funciona correctamente.  

Alimentação – (azul) indica que a energia está a ser transmitida aos 
seus aparelhos.
Protecção – (vermelho) indica que o seu protector contra sobretensão está a proteger activamente os seus 
dispositivos.
Zona 1 e zona 2 – (verde) acende para indicar que o grupo de tomadas foi ligado.

Instruções para substituir a pilha do telecomando
NOTA: Se o telecomando deixar de funcionar, substitua a pilha. 
Passo 1 - Vire a unidade e deslize a tampa do compartimento das pilhas, 

abrindo-a.
Passo 2 - Remova e elimine a pilha usada de forma adequada. Não coloque a 

pilha usada no lixo.
Passo 3 - Insira uma nova pilha e feche a tampa do compartimento.  Substitua 

APENAS por uma pilha CR2032 tipo botão de 3 volts.

NOTA: O telecomando desta unidade opera na frequência do canal A ou B. Se tiver adquirido várias unidades, 
certifique-se de que tem duas frequências diferentes (A e B) conforme indicado pelos autocolantes na parte inferior 
da unidade e na embalagem.
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Instruções para fixar a base à unidade do protector contra sobretensão 
 

Passo 1
Alinhe as patilhas da unidade 
de base fornecida com as 
ranhuras na parte inferior do 
protector contra sobretensão 
e, em seguida, encaixe-as no 
sítio.

Passo 2
Alinhe os clipes da arrumação 
de cabos com as ranhuras na 
base da unidade.

Passo 3
Siga a direcção da seta, 
conforme indicado, e encaixe 
os clipes da arrumação de 
cabos no respectivo local.
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