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Дякуємо Вам за купівлю мережевого фільтра TM SVEN!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цим Керівниц- 
твом і збережіть його на весь період користування.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО
© 2014. SVEN PTE. LTD. Версiя 1.0 (V 1.0).
Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищені автор- 
ським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
Усі торговельні марки є власністю їхніх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, мож- 
ливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на 
умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед 
особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інфор- 
мацією, що міститься у цьому Керівництві.

КОМПЛЕКТНІСТЬ
• Мережевий фільтр – 1 шт.
• Керівництво користувача – 1 шт.
• Гарантійний талон – 1 шт.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Мережевий фільтр SVEN UNO призначений для захисту побутової та 
комп’ютерної техніки. Прилад належить до пристроїв захисту від ім- 
пульсних перенапруг (ПЗІП) обмежувального типу.

Керівництво користувача
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Мережевий фільтр

ОСОБЛИВОСТІ 
• Захист від грозових розрядів.
Виріб містить захисні елементи, які захищають підключене до виробу 
обладнання від руйнівного впливу грозового розряду.
• Температурний захист.
При перевищенні допустимої температури пристрою термозапобіж- 
ники вимкнуть живлення.
• Індикатор стану захисту.
Виріб обладнано індикатором роботи системи захисту, розташованим 
на фронтальній поверхні корпусу.
• Захисні шторки.
Захисні шторки забезпечують додатковий захист від потрапляння сто- 
ронніх предметів, а також перешкоджають доступу дітей.

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ
a Індикатор стану захисту
b Контакти заземлення
c Захисні шторки
d Вилка

ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК 
РОБОТИ
• Підключіть мережевий фільтр 
до мережі 220 В.
• Підключіть потрібні електроприлади до розетки мережевого фільтра. 
Навантаження не повинне перевищувати 3680 Вт.
• Свічення індикатора сигналізує про справний стан схеми захисту.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Не підключайте до мережевого фільтра навантаження з потужністю 
понад 3680 Вт, а також потужні нагрівальні прилади.
• Не рекомендується підключати мережевий фільтр до джерел неси- 
нусоїдальної напруги, таких як джерела безперебійного живлення.

a

b

c
d
Мал. 1 
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• Рекомендується підключати мережевий фільтр до розетки із зазем- 
ленням.  
• Якщо індикатор стану захисту не працює, слід замінити мережевий 
фільтр.
• При виявленні ознак несправності (наприклад, відсутність вихідної 
напруги у розетці), механічних пошкоджень, підвищенного нагрівання 
виробу, запаху негайно від’єднайте виріб від розетки електромережі та 
зверніться до сервісного центру.
• Не відкривайте і не здійснюйте ремонт самостійно. Ремонт повинні 
здійснювати лише кваліфіковані фахівці сервісного центру.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметри та одиниці виміру
Номінальна напруга, В
Робоча частота, Гц
Максимальний струм навантаження, А  
Граничний імпульсний струм, який витримує 
обмежувач, А
Максимальна розсіювана енергія, Дж
Температура спрацьовування термозахисту, °С
Вихідний тип розетки

Значення
220/230
50
16

9000
200
115
CEE 7/4 
із заземленням

Примітки:
• Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не мо- 
жуть бути підставою для претензій. 
• Продукція ТМ SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини 
технічні характеристики може бути змінено без попереднього по- 
відомлення.

Керівництво користувача uno
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Мережевий фільтр

Модель: UNO
Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН 
Центр», 08400, Київська обл., м. Переяслав- 
Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31,
тел. (044) 233-65-89/98. Призначення, спо- 
живчі властивості та відомості про безпеку 
товару див. у Керівництві користувача. Умови 
гарантійного обслуговування див. в гаран- 
тійному талоні або на сайті www.sven.fi
Гарантійний термін: 12 міс. 
Строк служби:             2 роки.  
Товар сертифіковано/має гігієнічний 
висновок. Шкідливих речовин не містить. 
Зберігати в сухому місці. Виробник: «СВЕН 
ПТЕ. Лімітед», 176 Джу Чіат Роуд, № 02-02, 
Сінгапур, 427447. Виготовлено під контро- 
лем «Свен Скандинавія Лімітед», 48310, 
Фінляндія, Котка, Котолахдентіє, 15. 
Зроблено в Китаї.  

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.


