
 

 

Gebruiksaanwijzing TV Standby-Killer 
 

 
 
Let op, deze TV Standby-Killer werkt alleen bij apparaten met een infrarood  
afstandsbediening! 
 
Installatie van de TV Standby-Killer 
 

1) Steek de TV Standby-Killer in het stopcontact 
2) Steek de stekker van uw televisie in de TV Standby-Killer 
3) Plaats de externe infrarood ontvanger (het zwarte blokje aan het eind van het 

zwarte snoer) met het zelfklevende plakband op een zodanige plaats dat u er 
met de afstandsbediening gemakkelijk op kunt richten 

 
Uw TV Standby-Killer is nu greed voor gebruik!  
 
Werking van de TV Standby-Killer 
 
Schakel eerst de TV Standby-Killer in door middel van het knopje op de TV Standby-Killer. 
Het lampje op de TV Standby-Killer licht nu op. 
 
Activeer uw televisie op de normale manier. 
 
Schakel nu de televisie met behulp van de afstandsbediening “uit” zodat hij op de 
“standby” stand komt. 
De TV Standby-Killer detecteert nu een vermindering van het stroomgebruik en schakelt 
de stroomtoevoer naar de televisie na circa 1 minuut geheel uit. 
Het lampje op de TV Standby-Killer gaat nu uit. 
 
U kunt de televisie weer op de normale manier inschakelen met de afstands-bediening 
van uw televisie. De eerste keer dat u op uw afstandsbediening de knop indrukt om de 
televisie aan te schakelen (en richt op de infrarood ontvanger van de TV Standby-Killer) 
zal eerst de stroomtoevoer naar de televisie weer worden ingeschakeld. Als u daarna 
binnen ca 1 minuut nogmaals op diezelfde knop drukt dan zal de televisie normaal 
aangaan zoals altijd.  
 
Het enige verschil met “vroeger” is dus dat u nu twee keer op die knop moet drukken om 
de televisie aan te zetten en dat u bij de eerste keer moet richten naar de infrarood 
ontvanger van de TV Standby-Killer. 
 
Afhankelijk van het type en de ouderdom van uw televisie bespaart u zo tussen de 3 en 
de 20 Watt wanneer de televisie uit staat, op jaarbasis bespaart u zo tussen de 20 en 
145 kWh op uw elektriciteitsmeter! 
 
Technische gegevens 
 
230V/50Hz, maximaal 3600 Watt 
Standby gebruik van de TV-Standby-Killer < 0,25 Watt 
 
Voor meer informatie: www.groene-energiewinkel.nl  
Artikelnummer:   34010010 
 

http://www.groene-energiewinkel.nl

