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SVEN СМ желілік сүзгіш сатып алғаныңыз үшін рахмет айтамыз!

Құрылғыны пайдаланар алдында осы Нұсқаулықпен мұқият танысып, 
оны бүкіл пайдалану мерзімі ішінде сақтап қойыңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2016. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.
Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. 
Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ
Барлық сауда маркалар олардың заңды иелерінің меншігі болып табы- 
лады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ
Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамас- 
тан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты 
«дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулық- 
тағы ақпараттың кесірінен келтірілген зақым үшін біреудің немесе ұйым- 
ның алдында ешбір жауап бермейді.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
• Желілік сүзгіш – 1 дана.
• Пайдаланушыға нұсқаулық – 1 дана.
• Кепілдік талоны – 1 дана.

ҚОЛДАНЫЛУЫ
SVEN UNO желілік сүзгіші тұрмыстық және компьютерлік техниканы 
қорғауға арналған. Құрылғы шектейтін  типтегі  импульсті шамадан тыс 
әлеуеттерден (УЗИП) қорғайтын құрылғыларға жатады.
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ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Кін күркіреген кезде берілетін разрядтардан қорғау.
Бұйымда өзіне қосылған жабдықтарды күн күркіреген кезде берілетін 
разрядтар әсерінен  бүлінуден сақтайтын қорғаныс элементтері бар.
• Қорғау күйінің индикаторы.
Бұйым корпусының алдыңғы бетінің жоғары жағында орналасқан қорғау

 

жүйесінің жұмысқа қабылеттілігі индикаторымен жабдықталған.
• Қорғағыш пердешелер.
Қорғағыш пердешелер бөгде заттардың түсіп кетпеуінен және балалар-
дан қорғайды. 

ҚҰРЫЛЫМЫН СИПАТТАУ
a Қорғау күйінің индикаторы
b Жерлендіру контактілері
c Қорғағыш пердешелер
d Аша

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ
ЖӘНЕ РЕТТЕУ
• Желі сүзгішін 230 В желіге қосыңыз. 
• Қажетті электрприборларын желілік сүзгіш розеткасына қосыңыз. Әле- 
ует 3680 Вт-тан аспау керек. 
• Қорғау схемасы дұрыс істеп тұрса, индикатор жыпықтайды.   

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
• Желі лік  сүзгішке  қуаты 3680 Вт-тан  асатын  әлеуеттерді, сол сияқты

 

қуаты жоғары  қыздырғыш приборларды  қоспаңыз. 

1-сурет

• Желі лік сүзгішті  синусоидалды  емес кернеуге, мысалы ҰҚК-не,  қос- 
пау ұсынылады. 
• Желі лік сүзгішті  жерлендірілген розеткаға қосуды ұсынамыз. 
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• Егер қорғау күйі индикаторы жұмыс істемесе, желі лік сүзгішті ауыс- 
тырыңыз.
• Ақау белгілері білініп жатса ( мысалы, розеткада шығыс кернеуі бол- 
маса), механикалық  бүлінулер,бұйым қатты қызып кетсе, иіс шықса бір- 
ден бұйымды электр желісінен ажыратып, сервис орталығына хабарла- 
сыңыз.
• Бұйымды ашып, өз бетіңізбен жөндемеңіз. Жөндеуді білікті мамандар 
жүргізген жөн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Сипаттамалары мен өлшем бірліктері
Номиналды кернеу, В 
Жұмыс жиілігі, Гц 
Максималды ток әлеуеті, А 
Шектеуші шыдайтын шекті импульсті ток, А 
Максималды әлсізденетін энергия, Дж
Шығыс розеткасының түрі

Мәні
220/230
50
> 16
9000
200
CEE 7/4 
жерлендірілген

Ескертпе: 
• Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық, сол- 
себептен наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды. 
• SVEN СМ өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық 
сипаттамалар алдын ала ескерусіз өзгертілуі мүмкін.

Пайдаланушының нұсқаулығы uno
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Үлгі: UNO
Импортерлер CM SVEN Қазақстан республика- 
сында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов 
көшесінің бұрылысы, yй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан 
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» 
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев 
көшесі, 117, тел.: +7 (727) 352-86-68, 
e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат 
Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. «Свен 
Скандинавия Лимитед» бақылауымен өндірілді, 
48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

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

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.


