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Vă mulțumim că ați achiziționat filtru de rețea MC SVEN!

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

DREPT DE AUTOR
© 2016. 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 prezentul Manual cât mai precis, sunt 
posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum 
este». Autorul și editorul nu duc nici o răspundere față de individ sau față de 
organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de 
acest Manual.

SETUL COMPLET
• Filtru de rețea – 1 buc.
• Manual de utilizare – 1 buc.
• Talon de garanție – 1 buc.

RECOMANDĂRI
Filtrul de rețea SVEN UNO este conceput pentru protecția aparatelor casnice 
și a computerelor. Produsul face parte din seria dispozitivelor de tip limitator 
pentru protecția împotriva supratensiunii.
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Filtru de rețea

PARTICULARITĂȚI 
• Protecția în cazul descărcărilor electrice.
Produsul conține elemente de protecție, capabile să elimine efectele dis- 
trugătoare ale descărcării electrice asupra dispozitivului conectat la produs.
• Indicator al stării protecției.
Produsul conține un indicator al funcționalității sistemului de protecție, 
amplasat pe suprafața frontală a carcasei. 
• Lamele de protecție.
Lamelele de protecție asigură protecție suplimentară împotriva pătrunderii 
obiectelor străine; de asemenea, acestea împiedică accesul copiilor.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI
a Indicator al stării protecției
b Contactele de împământare
c Lamele de protecție
d Ștecher

PREGĂTIREA ȘI ORDINEA 
FUNCȚIONĂRII 
• Conectați filtrul la rețea 230 V. 
• Conectați aparatele electice 
necesare la priza filtrului de rețea. Sarcina nu trebuie să depășească 3680 W. 
• Dacă indicatorul arde, acest lucru semnalizează că schema protecției 
funcționează în mod normal.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• Nu conectați la filtrul de rețea o sarcină cu putere sumară ce depășește 
3680 V, precum și aparate puternice de încălzire.
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Imag. 1 

• Nu se recomandă conectarea filtrului de rețea la surse de tensiune nonsinu-
soidală, cum ar fi UPS (dispozitiv de alimentare neîntreruptibilă).
• Se recomandă conectarea filtrului la o rețea electrică cu împământare.
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• Dacă indicatorul stării protecției nu funcționează, înlocuiți filtrul de rețea.
• În cazul în care observați semne de defectare (de exemplu, lipsa tensiunii 
de intrare în priză), defecțiuni mecanice, supraîncălzirea produsului, miros, 
trebuie să deconectați imediat dispozitivul de la rețea și să apelați la un centru 
de servicii.
• Nu desfaceți filtrul și nu efectuați singuri lucrări de reparație. Reparația 
acestuia trebuie să fie realizată de un personal calificat.

SPECIFICAŢII
Parametri, unități de măsurare
Tensiune nominală, V 
Frecvență de funcționare, Hz 
Curentul maxim al sarcinii, A  
Curentul pulsator maxim, acceptat de limitator, A 
Energia maximă consumată, J 
Tipul rețelei de ieșire 

Valoare
220/230
50
> 16
9000
200
CEE 7/4 cu 
împământare

Note:
•Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot 

fi cauza plângerilor.
•Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. 
Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare 
prealabilă.
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Model: UNO
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.


