
acar eco plus
INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Włączenie zasilania acar eco plus przy pomocy zielonego wyłącznika powoduje pojawienie 
się napięcia w gniazdach NIEZALEŻNYCH bez względu na na stan pracy gniazd MASTER i SLAVE. 
Gniazda NIEZALEŻNE przeznaczone są do podłączenia odbiorników wymagających ciągłego 
zasilania.

1. Instalacja i użytkowanie:
- wybierz główny odbiornik (np. telewizor) i podłącz go do gniazda MASTER
- odbiorniki towarzyszące (np. amplituner kina domowego, konsola do gier) podłącz do gniazd 

SLAVE
- odbiorniki wymagające zasilania przy wyłączonym odbiorniku głównym zaleca się podłączyć 

do gniazd NIEZALEŻNYCH
- podłącz wtyczkę zasilającą acar eco do ściennego gniazdka zasilającego
-  załącz zasilanie acar eco zielonym wyłącznikiem
- mikroprocesor acar eco wykryje uruchomienie odbiornika głównego i po chwili (3-5 s) załączy 

zasilanie odbiorników towarzyszących
- gdy wyłączysz odbiornik główny, mikroprocesor wykryje spadek poboru prądu i po chwili 

wyłączy odbiorniki towarzyszące
2. :Programowanie wstępne (dostosowanie do właściwości odbiornika głównego)
- podłącz wtyczkę zasilającą acar eco do ściennego gniazdka zasilającego
- włącz zasilanie acar eco zielonym wyłącznikiem
- uruchom odbiornik główny zasilany z gniazda MASTER
- odczekaj chwilę na ustabilizowanie pracy odbiornika głównego, po czym naciśnij przycisk 

PROGRAM na 1 sekundę
- acar eco zmierzy i zapamięta pobór energii odbiornika głównego.
3. :Programowanie czasu reakcji
W ustawieniu fabrycznym acar eco reaguje na wyłączenie odbiornika głównego po około 
2 sekundach Jest to optymalny czas reakcji dla typowych odbiorników, np. telewizorów. .
Użytkownik może (w razie potrzeby) zaprogramować czas reakcji na dowolną wartość od 2 do
25 sekund.
W tym celu należy:
- wyłączyć zasilanie acar eco przy pomocy zielonego wyłącznika
- przy wyłączonym zasilaniu nacisnąć przycisk PROGRAM
- przy wciśniętym przycisku PROGRAM załączyć zasilanie zielonym wyłącznikiem
- przytrzymaj wciśnięty przycisk PROGRAM przez tyle sekund, na ile chcesz zaprogramować nowy 
czas reakcji

- po zwolnieniu przycisku PROGRAM acar eco zapamięta nowy czas reakcji.
ZAPROGRAMOWANE OPCJE SĄ PRZECHOWYWANE W CYFROWEJ PAMIĘCI  NAWET acar eco
PO ODŁĄCZENIU ZASILANIA.
4. :Sygnalizacja przy pomocy lampki STATUS
- zielony: odbiornik główny nie pracuje, odbiorniki towarzyszące odłączone
- czerwony: odbiornik główny pracuje, odbiorniki towarzyszące zasilane
- zielono/czerwony pulsujący: odbiornik główny wyłączony, oczekiwanie na odłączenie 

odbiorników towarzyszących (2-25 sekund).
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