
Ytterligare information om det energieffektiva överspänningsskyddet 
 
Funktioner 
Det energieffektiva överspänningsskyddet är särskilt utformat att passa 
med hemmabiosystemet.  Du kan bekvämt styra på/av-funktionen för 
dina enheter i zon 1- eller zon 2-uttagen via fjärrkontrollen.  I av-läge tas 
försörjningen av standby-ström bort till de uttagen och energibesparingen 
ligger i dina händer. 

Zon 1- och zon 2-uttag gruppera enheterna efter användning.

Alltid på uttagen förblir påslagna även när andra uttag är avstängda. 
Det passar perfekt för enheter som har icke permanenta minnen och 
kräver konstant strömförsörjning. (t.ex kabelmodem, DVR-enheter och 
digitaldekodrar) 

Fjärrkontroll slår på/stänger av enheter i zon 1 och 2 med en 
knapptryckning.

Klämmor för kabelhantering tar bort kabeltrassel.

LED-indikatorer på framsidan av enheten ger ett problemfritt skydd och 
visar att överspänningsskyddet fungerar som det ska.  

Ström – (blå) visar att strömmen är påslagen på enheterna.
Skyddar – (röd) visar att överspänningsskyddet aktivt skyddar 
enheterna.
Zon 1 och zon 2 – (grön) lyser när gruppen av uttag har slagits på. 
 
 

Instruktioner för byte av fjärrkontrollens batteri
Obs! Om fjärrkontrollen slutar fungera ska du byta batteri. 
Steg 1 - Vänd på enheten och skjut upp batterilocket.
Steg 2 - Ta bort och kassera det gamla batteriet på ett korrekt sätt. Släng inte 

det gamla batteriet i soporna.
Steg 3 - Sätt i det nya batteriet och stäng locket.  Byt ENDAST mot ett 3 V 

knappcellsbatteri av CR2032-typ.

Obs! Med den här enheten fungerar fjärrkontrollen på kanal A- eller kanal B-frekvensen. Om du har köpt fler än en 
enhet kontrollerar du att det finns två olika frekvenser (A och B) enligt etiketten på undersidan av enheten och på 
förpackningen.
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Instruktioner för att fästa basstationen på överspänningsskyddet 
 

Steg 1
Rikta in flikarna på den 
medföljande basstationen mot 
öppningarna på undersidan av 
överspänningsskyddet och snäpp 
fast dem.

Steg 2
Rikta in klämmorna för 
kabelhantering i skårorna på 
basstationen.

Steg 3
Följ pilens riktning och snäpp fast 
klämmorna för kabelhantering.
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