
Mer informasjon om det energieffektive overspenningsvernet 
 
Funksjoner 
Det energieffektive overspenningsvernet er spesielt designet til å passe 
sammen med hjemmekinoanlegget ditt.  Du kan enkelt kontrollere av/på på 
enhetene i uttakene i enten sone 1 eller sone 2 med fjernkontrollen.  Når 
den er slått av, stopper forbruket av standby-strøm i disse uttakene. Slik 
sparer du energi til fingerspissene. 

Sone 1- og 2-uttakene sorterer enhetene etter bruksområde.

Alltid på-uttakene fortsetter å være på også når andre uttak er slått av. 
Disse er ideelle for enheter som har energiavhengig minne og krever 
kontinuerlig strøm. (dvs. kabelmodemer, DVR-er, digitalbokser osv.). 

Fjernkontrollen slår enhetene av eller på i sone 1 og sone 2 med ett 
knappetrykk.

Kabelhåndteringsklipsene gjør at du slipper kabelrot.

LED-lampene foran på enheten gir bekymringsfri beskyttelse og viser at 
overspenningsvernet fungerer som det skal.  

Strøm (blå) viser at enhetene tilføres strøm.
Beskytter (rød) viser at overspenningsvernet aktivt beskytter 
enhetene.
Sone 1 og sone 2 (grønn) lyser for å vise at gruppen av uttak er slått 
på. 
 
 

Instruksjoner for å skifte ut batteri i fjernkontrollen
MERK: Hvis fjernkontrollen slutter å virke, skifter du ut batteriet. 
Trinn 1: Snu enheten og skyv opp batteriromdekselet.
Trinn 2: Ta ut det gamle batteriet, og kast det på en forsvarlig måte. Ikke kast 

det gamle batteriet i søpla.
Trinn 3: Sett inn et nytt batteri, og sett på igjen dekselet.  Bruk KUN et 3 volts 

knappecellebatteri av typen CR2032.

MERK: Fjernkontrollen fungerer på enten kanal A- eller kanal B-frekvens. Hvis du har kjøpt mer enn én enhet, bør du 
forsikre deg om at du har to forskjellige frekvenser (A og B), som vist på etikettene på undersiden av enheten og på 
emballasjen.
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Instruksjoner for festing av basen til overspenningsvernet 
 

Trinn 1
Juster tappene på den 
medfølgende baseenheten 
til sporene på bunnen av 
overspenningsvernet, og smekk 
dem på plass.

Trinn 2
Tilpass kabelhåndteringsklipsene 
til sporene på bunnen av 
enheten.

Trinn 3
Smekk kabelhåndteringsklipsene 
på plass i den retningen pilene 
viser.

PWR SRG_insert_NO_V1.0
WK10113


