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Protecție în caz de supratensiune

Instrucțiuni de folosire 

Vă rugăm să citiți cu atenție și în 
întregime următoarele instrucțiuni 
și informații.  Vă rugăm să păstrați 
aceste instrucțiuni într-un loc sigur 
pentru a le putea consulta ulterior.

1. Note privind siguranța  

Produsul este destinat numai pentru 
uz privat, necomercial. Produsul este 
destinat exclusiv utilizării în spații 
închise. Utilizați produsul numai în 
scopul prevăzut.Copiilor nu li se 
permite să se joace cu dispozitivul. 
Protejați produsul de praf, umiditate 
și supraîncălzire și folosiți-l numai 
într-un mediu uscat. 

Produsul poate fi utilizat numai cu tipul de rețea de alimentare descrisă pe 
plăcuța de identificare. Conectați produsul numai  la o priză aprobată pentru 
acest tip de aparat. Priza electrică trebuie să fie întotdeauna ușor accesibilă.
Dispozitivul de protecție la supratensiune poate fi utilizat numai pe o priză de 
alimentare de 16 A prevăzută cu siguranță și un conductor de protecție instalat 
corespunzător. Nu conectați la prelungitoare sau adaptoare. Nu conectați 
niciodată mai  multe unități ale acestui produs în serie. Deconectați produsul 
de la rețea utilizând butonul de alimentare - dacă acesta nu este disponibil, 
deconectați cablul de alimentare de la priză. Nu continuați să folosiți dispozitivul 
dacă acesta este vizibil deteriorat. Nu încercați să reparați singur produsul. 
Lăsați toate lucrările de service în seama experților calificați. 

2. Utilizarea corectă 
Dispozitivul de protecție la supratensiune încorporat este proiectat pentru 
supratensiuni legate de rețea cauzate de procese de comutare sau de lovituri 
de trăsnet la distanță. Trebuie luate măsuri suplimentare pentru a proteja 
aparatul împotriva fulgerării directe. Protecția generală (clauză în cerințe)
trebuie să fie prevăzută în sistemul electric al clădirii.  Scopul principal al 
produsului este de a proteja sistemele de telefonie și informatică de înaltă 
calitate, precum și dispozitivele audio, video și prin satelit.



Avertisment  

Dacă indicatorul luminos nu este aprins după pornire, dispozitivul de 
protecție la supratensiune este defect - nu mai poate fi folosit și trebuie 
schimbat cu unul nou.

3. Conexiunea 
Toate dispozitivele trebuie să fie oprite înainte de a fi conectate. Dispozitivul 
de protecție la supratensiune poate fi conectat numai între consumatorul 
electric și o priză cu împământare. În starea de funcționare, se aprinde 
indicatorul pentru protecție la supratensiune

  

4. Asigurarea acoperă 20 de milioane de euro 

Asigurarea stabilită de noi pentru produse acoperă până la 20 de milioane de euro 
pentru vătămări corporale și daune materiale. Condițiile ce trebuie îndeplinite sunt 
utilizarea adecvată a produsului (vă rugăm să rețineți informațiile de siguranță) 
și dovada faptului că deteriorarea se datorează nerespectării funcției de protecție 
descrise (consultați specificațiile tehnice de pe plăcuța de identificare și 
instrucțiunile de utilizare).

5. Service și asistență
Vă rugăm să contactați Hama Product Consulting dacă aveți întrebări despre 
acest produs. Telefon: +49 9091 502-115 (Germană/Engleză)
Informații suplimentare privind asistența pot fi găsite aici: www.hama.com

6. Date tehnice

Curent total de pierdere

Linia de alimentare principală

Sarcina conectată

Protecție în caz de 
supratensiune

Uc: 250V~
Uoc: P-N=2.5kV; P/N-E=5.0kV
Tip III

13.500 A (3 x 4.500 A)

220-240 V / 50 Hz / 16 A

max. 3500 W

Până la: P-N=1.8kV; P/N-E=2.5kV /

7.  Informații privind reciclarea

Observație privind protecția mediului:
După implementarea Directivei europene 2012/19/UE și 2006/66/UE
în sistemul juridic național, se aplică următoarele:
Dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile, nu trebuie 
aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați 
prin lege să returneze dispozitivele electrice și electronice, precum și 
bateriile, la sfârșitul duratei lor de viață, la punctele de colectare 
publice create în acest scop sau la punctul de vânzare. 
Detaliile privind acest aspect sunt definite de legislația națională a 
țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni 
sau pachet indică faptul că un produs este supus acestor reglementări. 
Prin reciclare, reutilizarea materialelor sau a altor forme 
de utilizare a dispozitivelor/bateriilor vechi, veți avea o contribuție 
importantă la protejarea mediului nostru

 

Toate marcile enumerate sunt marci inregistrate ale companiilor respective.
Fac excepție erorile și omisiunile, care pot surveni modificări tehnice.
Se aplică termenii noștri generali de livrare și plată.


