
Vă mulțumim pentru achiziționarea prelungitorului MC SVEN!

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.

AVERTISMENT ÎN 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».  
Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație 
pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

RECOMANDĂRI
Filtrului-prelungitor SVEN Optima Pro este conceput pentru conectarea la rețeaua elec- 
trică a dispozitivelor electrice și protejarea acestora de impulsuri de înaltă tensiune, 
precum și �ltrarea permanentă a interferențelor de înaltă frecvență.

PARTICULARITĂȚILE
• Întrerupător bipolar cu indicarea funcționării
• Opt prize universale cu contact «împământat»
• Siguranță termică automată restaurabilă

MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• Nu conectați prelungitorul la rețea în cazul tensiunii mai înalte decât cea nomi- 
nală. 
• Nu conectați la prelungitor o sarcină cu putere sumară ce depășește 2200 W. 
• Nu îl folosiți în locurile predispuse la pătrunderea lichidelor, umidității, prafului și 
influența temperaturilor înalte. 
• Nu desfaceți dipozitivul și nu efectuați singuri lucrări de reparație.

SPECIFICAȚII

Note. Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza 
plângerilor. Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încon- 
tinuu. Din această cauză specificațiile pot fi schimbate fără anunțare 
prealabilă.

MANUALUL UTILIZATORULUI

Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi. 
Tot aici puteți găsi versiunea înnoită a prezentului manual.

MOL

Tensiune nominală, V/ frecvență de funcționare, Hz
Putere de ieșire, W
Curentul de pornire a siguranței termice, A
Energia de interferență de impuls maximă absorbită, J
Curentul de interferență de impuls, permis de limitator, A
Ștecher de intrare
Prize de ieșire
Dimensiunile carcasei, mm
Lungimea cablului, m

~220/50 
2200
>10 
150
4500
CEE 7/7
8 × СЕЕ 7/4
90 × 40 × 230
1,8; 3,1 
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Model: Optima Pro
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.
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