
Dodatečné informace o úsporné přepěťové ochraně 
 
Funkce 
Úsporná přepěťová ochrana je navržena speciálně pro doplnění vašeho 
systému domácího kina.  Pomocí dálkového ovladače lze pohodlně vypínat 
a zapínat zařízení rozdělená do zásuvkových zón 1 a 2.  U zásuvek v poloze 
vypnuto nedochází k odběru energie zařízeními v pohotovostním režimu. To 
vám bezprostředně přináší úsporu energie. 

Zásuvkové zóny 1 a 2 rozdělují vaše zařízení podle využití.

Stále zapnuté zásuvky zůstávají zapnuté, i když jsou ostatní zásuvky 
vypnuty. Jsou ideální pro zařízení vybavená energeticky závislou pamětí 
nebo vyžadují neustálé napájení. (např. kabelové modemy, rekordéry 
DVR, přijímače (STB), atd.) 

Dálkový ovladač dotykem tlačítka vypne a zapne zařízení v zásuvkových 
zónách 1 a 2.

Svorky pro uchycení kabelů pomáhají předcházet zamotání kabelů.

Indikátory LED na předním panelu jednotky poskytují spolehlivou ochranu a 
informují o správné funkci přepěťové ochrany.  

Napájení – (modrý) znamená, že je k zařízením přivedeno napájení.
Ochrana – (červený) znamená, že přepěťová ochrana aktivně chrání 
připojená zařízení.
Zóna 1 a Zóna 2 – (zelený) znamená, že je skupina zásuvek zapnuta. 
 
 

Pokyny pro výměnu baterie dálkového ovladače
POZNÁMKA: Pokud dálkový ovladač přestane fungovat, vyměňte baterii. 
Krok 1 – Otočte jednotku a sejměte násuvný kryt přihrádky pro baterii.
Krok 2 – Baterii vyjměte a zajistěte její správnou likvidaci. Baterii nevhazujte do 

běžného odpadu.
Krok 3 – Vložte novou baterii a nasuňte kryt baterie.  Nahrazujte POUZE 

3voltovou baterií typu CR2032.

POZNÁMKA: Dálkový ovladač komunikuje s jednotkou na frekvenci kanálu A nebo B. Pokud jste si zakoupili více 
jednotek, ujistěte se, že fungují na různých frekvencích (A a B) jak je znázorněno na štítku na spodní části jednotky a na 
balení.
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Pokyny pro připojení základny k jednotce přepěťové ochrany 
 

Krok 1
Zarovnejte výstupky dodané 
základnové jednotky do otvorů 
ve spodní části přepěťové 
ochrany a zasuňte je do sebe.

Krok 2
Zarovnejte svorky pro 
uchycení kabelů do otvorů na 
základně jednotky.

Krok 3
Ve směru šipky zasuňte svorky 
pro uchycení kabelů na místo.
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