
Meer informatie over uw energiebesparende overspanningsbeveiliging 
 
Kenmerken 
Uw energiezuinige overspanningsbeveiliging is speciaal ontworpen voor 
gebruik met uw home cinema.  Met de afstandsbediening kunt u uw 
apparaten die zijn aangesloten op de uitgangen in zone 1 of 2 eenvoudig in- 
en uitschakelen.  In de uit-stand, wordt het verbruik van de stand-bystand via 
deze uitgangen uitgeschakeld, waardoor u energie bespaart. 

Uitgangen zone 1 en 2: groeperen uw apparaten op gebruik.

Uitgangen 'Altijd aan': blijven ingeschakeld, ook als de andere uitgangen 
zijn ingeschakeld. Deze uitgangen zijn ideaal voor apparaten met 
een vluchtig geheugen die constante stroomtoevoer vereisen. (Bijv. 
kabelmodems, DVR's, set top boxes enz.) 

Afstandsbediening: schakelt uw apparaten met één druk op de knop in/
uit in zone 1 en zone 2.

Kabelklemmen: helpen kabelwirwar te beperken.

LED-indicatoren: aan de voorzijde van het apparaat, verzekeren u van 
de beveiliging die u nodig hebt, en geven aan dat de functies van de 
overspanningsbeveiliging naar behoren werken.  

Voeding – (blauw): geeft de stroomtoevoer naar uw apparaten aan.
Beveiliging – (rood): toont aan dat uw apparaten actief worden 
beveiligd door de overspanningsbeveiliging.
Zone 1 en zone 2 – (groen): lampjes geven aan de de groep 
uitgangen is ingeschakeld. 

Instructies voor het vervangen van de batterij van de afstandsbediening.
OPMERKING: vervang de batterij van de afstandsbediening als deze niet meer 
werkt. 
Stap 1 - keer het apparaat ondersteboven en schuif de klep van het 

batterijcompartiment.
Stap 2 - verwijder de batterij en gooi de oude batterij op de juiste manier weg. 

Plaats de batterij niet bij huishoudelijk afval.
Stap 3 - plaats een nieuwe batterij en sluit de klep van het compartiment.  

Plaats UITSLUITEND een CR2032-knoopcelbatterij van 3 volt.

OPMERKING: de afstandsbediening van dit apparaat functioneert via kanaalfrequentie A of B. Hebt u meer dan één 
apparaat aangeschaft, dan dient u twee verschillende frequenties (A en B) te gebruiken. Dit wordt aangegeven op de 
stickers op de onderzijde van het apparaat en op de verpakking.
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Instructies voor het aansluiten van de basis op de overspanningsbeveiliging 
 

Stap 1
Lijn de nokjes op de 
meegeleverde basis uit met de 
sleuven aan de onderkant van 
de overspanningsbeveiliging en 
klik ze vast.

Stap 2
Plaats de kabelklemmen in de 
groeven op de basis.

Stap 3
Volg de richting van de pijl en 
klik de kabelklemmen vast.
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