
Informacje dodatkowe o energooszczędnym filtrze przeciwprzepięciowym  
 
Charakterystyka 
Filtr przeciwprzepięciowy został zaprojektowany specjalnie z myślą o 
zestawach kina domowego.  Za pomocą pilota zdalnego sterowania można 
w łatwy sposób włączać i wyłączać urządzenia podłączone do gniazd strefy 
1 i 2.  Po ustawieniu przełącznika w pozycji wyłączenia urządzenia w trybie 
gotowości podłączone do danego gniazda nie pobierają energii, co pozwala 
uzyskać konkretne oszczędności. 

Gniazda strefy 1 i 2 umożliwiają pogrupowanie urządzeń wg sposobu 
użytkowania.

Gniazda zawsze włączone zapewniają dopływ energii, nawet po 
wyłączeniu pozostałych gniazd. Jest to szczególnie przydatne w 
przypadku urządzeń bez pamięci trwałej, które wymagają stałego 
zasilania, takich jak modemy kablowe, rejestratory cyfrowe czy dekodery. 

Pilot zdalnego sterowania pozwala włączać i wyłączać urządzenia 
podłączone do stref 1 i 2 jednym naciśnięciem przycisku.

Zaciski do przewodów pomagają uniknąć plątaniny kabli.

Wskaźniki LED z przodu urządzenia wskazują, że filtr działa prawidłowo, 
dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twój sprzęt jest należycie 
chroniony.  

Zasilanie – (niebieski) oznacza, że urządzenia są zasilane.
Ochrona – (czerwony) oznacza aktywną ochronę urządzeń przez filtr 
przeciwprzepięciowy.
Strefa 1 i Strefa 2 – (zielone) oznaczają, że dana grupa gniazd jest włączona. 

Instrukcja wymiany baterii pilota zdalnego 
sterowania.
UWAGA: Jeżeli pilot przestanie działać, należy wymienić baterię. 
Krok 1 - Odwróć pilota i wysuń osłonę komory baterii.
Krok 2 - Wyciągnij zużytą baterię i oddaj do utylizacji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Nie wyrzucaj baterii z odpadami gospodarstwa domowego.
Krok 3 - Włóż nową baterią i zamknij komorę baterii.  Używaj tylko baterii pastylkowych CR2032 o napięciu 3 V.

UWAGA: Pilot zdalnego sterowania pracuje na częstotliwościach kanału A i B. W przypadku potrzeby zastosowania 
dwóch filtrów przeciwprzepięciowych należy wybrać filtry o dwóch różnych częstotliwościach (A i B). Na urządzeniach 
oraz ich opakowaniach powinny znajdować się stosowne oznaczenia.
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Instrukcje przymocowywania podstawy do filtra przeciwprzepięciowego 
 

Krok 1
Ustaw wypustki podstawy w 
jednej linii z otworami u dołu 
filtra przeciwprzepięciowego, a 
następnie wsuń je w otwory, aby 
przymocować podstawę.

Krok 2
Wyrównaj zaciski do przewodów 
z wycięciami w podstawie.

Krok 3
Wsuń zaciski do przewodów 
zgodnie z kierunkiem strzałki, aby 
przymocować je.
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