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Go Green intelligens elosztó
Hálózat: 250 V / 50 Hz AC
Max. vezérlőaljzat teljesítmény: 500 W
Max. összteljesítmény: 2200 W
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Állítható aktiváló teljesítmény: 10-80 W
Túlfeszültség védelem: 10 A
Csak beltéri használatra!
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Használati utasítás
1. Csatlakoztassa az intelligens elosztót az elektromos hálózathoz.
2. Dugja be a vezérlőaljzatba a főkészüléket és kapcsolja be.
Megjegyzés: főkészüléknek javasolt olyan eszközt használni, melynek működése közben más elektromos
készüléket is egyidőben szeretnénk üzemeltetni (pl. számítógép, TV).

3. Az elosztó indító teljesítményének beprogram ozásához tekerje bajra a fekete gomb melletti szabályzót
addig, amíg a kijelző LED ki nem alszik.
4. Ezután lassan csavarja jobbra a szabályzót addig, amíg újra ki nem gyullad a piros LED. Ezzel az
elosztó használatra kész.
Megjegyzés: amíg a főkészülék be van kapcsolva, a piros LED világít.

5. Most csatlakoztassa a többi berendezést a vezérelt aljzatokba.
Megjegyzés: pl. számítógép mellé vezérelt készüléknek javasolt a monitor, a nyomtató és külső hangfalak
erősítőének csatlakozatása.

Kiegészítések / figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•

Fontos: győződjünk meg róla, hogy a főkészülék teljesítménye használat közben magasabb, mint a
beprogramozott aktiváló teljesítmény!
A főkészülék kikapcsolásakor az intelligens elosztó érzékeli a teljesítmény csökkenését, és kikapcsolja a vezérelt
aljzatok áramellátását ill. az abba csatlakoztatott készülékeket.
Az intelligens elosztó tartalmaz túlfeszültség és túlterhelés elleni védelmet. Ilyen esetben az elosztó 0.2
másodperc alatt megszakítja az áramellátást. Túlfeszültség vagy túlterhelés után az intelligens elosztó újra
aktiválásához nyomja meg a fekete gombot.
Ne használja a készüléket, ha vizes!
Ne takarítsa a készüléket, amíg áram alatt van!
Gyermekek számára elérhetetlen helyen használja!
Tel: 06-30-2-444-111 E-mail: info@zoldbolt.hu Web: www.zoldbolt.hu
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