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Vă mulțumim pentru achiziționarea dispozitivului de încărcare al MC SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și 
păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR
© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).
Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. 
Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE
Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENTÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ
În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile 
unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Auto- 
rul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru 
pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

DESPACHETARE
Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici o par- 
te componentă. Verificați dacă produsul nu are defecte. În cazul în care produsul 
a fost defectat în timpul transportării, adresați-vă la firma care a realizat livrarea; 
în cazul în care dispozitivul nu funcționează, adresați-vă imediat vânzătorului.

RECOMANDĂRI
Încărcătorul de rețea USB SVEN Н-113 cu două ieșiri este destinat pentru încăr- 
carea sau alimentarea acumulatoarelor dispozitivelor portabile (telefoane mobile, 
smart-phone-uri, navigatoare GPS, playere MP3, PDA-uri, tablete și alte dispozi- 
tive portabile) prin priza rețelei casnice.
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SETUL COMPLET
• Încărcătorul de rețea USB – 1 buc.
• Manual utilizatorului – 1 buc.
• Talon de garanție – 1 buc.

PARTICULARITĂȚI
• Alimentare sigură și încărcare a dispozitivelor USB
• Protecție împotriva supraîncărcării
• Design compact

CONECTAREA
• Introduceți încărcătorul în priza de brichetă a automobilului și conectați dispo- 
zitivul.
Atenție! Înainte de utilizare vă recomandăm să vă asigurați că dispozitivul co- 
nectat este compatibil cu încărcătoarele neoriginale (nu din setul complet)!

Note:
• Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza 
plângerilor.
• Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din ace- 
astă cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare
Tipul mufei
Tensiune nominală de intrare, V
Tensiune de ieşire, V

Curent de ieșire maxim, mA

Putere de ieșire, W

Valoare
USB
~110-240
5 ± 5 %

1000
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h-113

Model: H-113
Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA», Chișinău, str. Creangă, 6V,
Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,
e-mail: sales@ultra.md.
IM «Accent Electronic» SA, Chișinău, str. Bulgara,
33/1, Republica Moldova, tel.: +373 22 234569,
e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub cotrolul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, 
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the 
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, 
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.


