
 
 

Inteligentny wyłącznik trybu czuwania STANDBY KILLER 

Model: OR-PRE-410 

Instrukcja obsługi 
 

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją 
obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze 
sprzedawcą urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego 
montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą 
gwarancji. 
Wygląd, cechy, funkcje  i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez wiedzy użytkownika. Wszelkie 
prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone. 
 
UWAGA 
Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy 
zrywać! 

 

Charakterystyka: 

Inteligentny wyłącznik zasilania dla urządzeń z trybem stand-by, z odbiornikiem IR (np. TV, DVD, stereo, 
komputer, monitor). Po przełączeniu urządzenia w tryb czuwania (stand-by) separuje je od zasilania (po 
upływie ok. 30 sek.), redukując pobór mocy. Po zalogowaniu czujniki IR współpracują z pilotem sterującym 
urządzenia. Ponowne włączenie odbywa się za pomocą pilota zdalnego sterowania zalogowanego 
urządzenia od np. telewizora. 

 

Budowa urządzenia: 

 
Obsługa urządzenia: 

 
1. Podłącz urządzenia do listwy zasilającej (zalecana listwa przeciwprzepięciowa) 
2. Podłącz listwę zasilającą do OR-PRE-410 
3. Podłącz OR-PRE-410 do uziemionego gniazdka ~230V/50Hz 
4. Po podłączeniu OR-PRE-410 dioda sygnalizująca zacznie migać. Urządzenie jest gotowe do trybu 

logowania. 
5. Naciśnij dowolny klawisz na pilocie zdalnego sterowania urządzenia (np. TV, DVD itp.) aby rozpocząć 

tryb logowania. Wybrany na pilocie klawisz będzie służył do załączania wyłącznika. Należy poczekać, aż 
zaświeci się dioda sygnalizacyjna na włączniku OR-PRE-410. Podłączone urządzenia uruchamiamy 
pilotem w normalnym trybie. 
 



6. Ustawić wszystkie urządzenia w tryb czuwania (stand-by). Po odczekaniu minimum 30 sekund, naciśnij 
przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ/RESET na wyłączniku OR-PRE-410. Dioda sygnalizacyjna zgaśnie, 
ustawienia zostaną zapamiętane. 
Aby zalogować większą liczbę urządzeń do OR-PRE-410 należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 
WŁĄCZ/WYŁĄCZ/RESET, gdy dioda sygnalizacyjna zacznie migać powtórzyć kroki z punktów 4-6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne: 

 
 Zasilanie: ~230V/50 Hz 

 Prąd: 16A, 3680W 

 Pobór mocy: <0,5W 
 

W przypadku odcięcia zasilania, np. z powodu awarii sieci energetycznej urządzenie  
OR-PRE-410 zapamięta swoje ustawienia. Aby zresetować ustawienia, należy nacisnąć i 
przytrzymać przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ/RESET przez ok. 4 sekundy. 

 

 
 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione 
jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu 
oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc 
pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do 
oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. 
Waga netto: 0,28 kg  
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