
Instrucţiuni de punere în funcţiune pentru multiprize

1. Introducere

Stimaţi Clienţi! Vă mulţumim că aţi cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste
instrucţiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiţi cu atenţie.
Intraţi pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucţiunile prescurtate sunt imagini demonstrative şi pot
diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinaţie

Echipament destinat protejării dispozitivelor electrice conectate la reţea de 230V.

3. Pregătirea de lucru şi utilizarea

• Conectaţi cablurile de alimentare ale echipamentului la multipriză.
• Conectaţi cablul de alimentare al echipamentului la reţeaua prevăzută cu conductor de împământare.
• Porniţi alimentarea din butonul aflat pe panoul echipamentului, dacă acesta există.

4. Măsuri de precauţie

• Nu depăşiţi parametrii nominali de funcţionare ai echipamentului.
• Condiţia funcţionării eficiente a echipamentului constă în conectarea acestuia la o priză de reţea uşor

accesibilă, cu contact de protecţie funcţional.
• Echipamentul este destinat exclusiv funcţionării în interiorul încăperilor.
• Nu folosiţi echipamentul în încăperi umede şi evitaţi udarea sau contactul acestuia cu lichidele.
• Dacă echipamentul este depozitat o perioadă mai lungă la o temperatură joasă, atunci, după mutarea

acestuia într-o încăpere caldă, aşteptaţi cel puţin o oră înainte de conectarea la reţeaua de alimentare.
• Nu se recomandă utilizarea echipamentului pentru alimentarea aparatelor de încălzire, a frigiderelor,

aspiratoarelor şi a altor aparate de acest tip, care pot cauza depăşirea momentană a curentului nominal
de sarcină al echipamentului.

• Nu conectaţi echipamentul la alimentare în caz de deteriorare a carcasei sau a elementelor acesteia,
inclusiv a cablului de alimentare.

• Nu introduceţi în orificiile prizelor de reţea niciun alt obiect decât ştecărele receptoarelor.



• Carcasa echipamentului nu este demontabilă. Este interzisă orice încercare de deschidere a carcasei,
efectuare de modificări sau reparare a echipamentului.

• Reparaţiile echipamentului pot fi efectuate doar de către un service al producătorului.


