
Enerjiyi verimli kullanan aşırı gerilim koruyucunuz hakkında ek bilgiler 
 
Özellikler 
Enerjiyi verimli kullanan aşırı gerilim koruyucunuz, ev sinema sisteminize 
takılacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.  Uzaktan kumandayı kullanarak 
bölge 1 veya bölge 2 çıkışlarındaki cihazlarınızın açma/kapama işlemlerini 
kolayca kontrol edebilirsiniz.  Kapalı konuma getirildiğinde, bu çıkışlarda 
bekleme gücü tüketilmesini önleyerek enerji tasarrufunu parmaklarınızın 
ucuna getiriyor. 

Bölge 1 ve 2 çıkışları cihazlarınızı kullanıma göre gruplandırır.

Her zaman açık çıkışlar, diğer çıkışlar kapalı bile olsa açık kalır – bunlar 
uçucu hafızaya sahip olan ve sürekli güç beslemesi gerektiren cihazlar 
için idealdir. (örneğin kablolu modemler, DVR'lar, uydu alıcıları vb.) 

Uzaktan kumanda, tek tuşa basarak bölge 1 ve bölge 2 içindeki cihazları 
açmanıza ve kapatmanıza olanak sağlar.

Kablo klipsi, kablo karmaşasını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

LED göstergeleri, ünitenin ön tarafında bulunurlar ve sorunsuz korumaya 
yardımcı olurken aşırı gerilim koruyucunuzun düzgün çalıştığını gösterirler.  

Güç – (mavi), cihazlarınızda güç olduğunu gösterir.
Koruma – (kırmızı), aşırı gerilim koruyucunuzun cihazlarınızı aktif 
olarak koruduğunu gösterir.
Bölge 1 ve Bölge 2 – (yeşil), çıkışların açıldığını göstermek için yanar. 
 
 

Uzaktan kumanda pilini değiştirme talimatları
NOT: Uzaktan kumanda çalışmıyorsa pilini değiştirin. 
Adım 1 - Cihazı ters çevirip pil bölmesi kapağını kaydırarak açın.
Adım 2 - Eski pili çıkarın ve uygun şekilde atın. Eski pili çöpe atmayın.
Adım 3 - Yeni pili takın ve bölme kapağını kapatın.  SADECE 3 voltluk CR2032 

düğme tipi pille değiştirin. 

NOT: Bu üniteyle birlikte verilen uzaktan kumanda A veya B kanal frekansında çalışır. Birden fazla ünite satın aldıysanız, 
ünitenin tabanında ve ambalajında gösterilen şekilde etiketlenmiş iki farklı frekans (A ve B) bulunduğundan emin olun.
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Taban ünitesinin aşırı gerilim koruyucuya takılması ile ilgili talimatlar 
 

1. Adım
Birlikte verilen taban ünitesinin 
tırnaklarını aşırı gerilim 
koruyucunun tabanındaki 
yuvalarla hizalayın ve yerlerine 
takın.

2. Adım
Kablo klipsini ünitenin 
tabanındaki deliklerle hizalayın.

3. Adım
Gösterilen ok yönünde 
ilerleyerek kablo klipsini yerine 
takın.
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