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MANUAL DE UTILIZARE 
 

SURSĂ DE ALIMENTARE DE LABORATOR 
LINIARĂ REGLABILĂ BT-153 

Cod produs: 393647 
Versiune 10/13 

 

1. Domenii de utilizare 
 

Acest produs este o sursă de tensiune liberă de potenţial, ce 
poate fi folosită pentru funcţionarea micilor consumatori. 
Aparatul cu utilizare universală poate fi utilizat în cercetare, 
dezvoltare, producție, service şi şcoli. Consumatorul se co-
nectează la aparat prin intermediul mufelor aflate în partea 
sa frontală. Pentru manevrarea cât mai simplă aparatul dispu-
ne de elemente de control şi afişări foarte bine sistematizate. 
Valorile pentru curent şi tensiune sunt afişate bine sistema-
tizat pe displayul led. Setarea valorilor de tensiune şi curent 
se face cu ajutorul butoanelor rotative aflate în partea fronta-
lă a aparatului. Consumul de curent al aparatului conectat la 
sursa de alimentare nu trebuie să depăşească valoarea maxi-
mă pentru curent indicată în datele tehnice ale produsului.  
Sursa de alimentare de laborator dispune de protecţie la 
suprasarcină şi inversarea polarităţii. Aparatul este construit 
în clasa de protecţie I. Produsul nu poate fi conectat decât la 
o priză cu împământare cu o tensiune alternativă de 230 
V/AC, 50 Hz.  
Nu este permisă funcţionarea aparatului în condiţii vitrege de 
mediu. Prin condiţii vitrege de mediu se înţelege: 
- umezeală sau umiditate ridicată a aerului 
- praf şi gaze, vapori sau solvenţi inflamabili 
- furtună, respectiv condiţii de furtună (în general evitaţi 

câmpurile electrostatice puternice) 
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt per-
mise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsu-
lui. Orice altă întrebuinţare, în afara celei menţionate deja, 
duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, 
precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Vă rugăm 
citiţi în întregime manualul înainte de a începe să utilizaţi 
produsul. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare. 
Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la 
dispoziţie produsul. Acest produs este realizat conform direc-
tivelor naţionale şi europene în vigoare. Toate denumirile de 
companii şi produse incluse în acest manual reprezintă bunuri 
ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

2. Conţinut colet 
 

 Sursă de alimentare de laborator  

 Cablu de reţea 

 Manual de utilizare  
 

3. Explicaţii simboluri 
 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când 
există pericole legate de sănătatea umană, de ex. 
electrocutare. 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul 
că informaţia prezentată este importantă, iar 
instrucţiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicaţii importante în manevrare.  

Produsul este adecvat exclusiv utilizării în spaţii inte-
rioare uscate; el nu are voie să devină umed sau ud.  
Acest aparat corespunde normelor CE şi îndeplineşte 
normele naționale și europene în vigoare.  
 

Potenţialul pământului 
 

Conexiune conductor de protecţie; nu este permisă 
desfacerea acestui şurub 
 

4. Instrucţiuni de siguranţă 
 

Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizaţi produsul. Acesta con-
ţine informaţii şi instrucţiuni importante privind 
funcţionarea corectă. Nu ne asumăm răspunderea 
pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta 
ca urmare a operării nepotrivite a aparatului sau a 
nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezenta-
te în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  
 

Persoane/produs 

 Sursa de alimentare de laborator corespunde clasei de 
protecţie I şi poate fi conectată numai la o priză cu împă-
mântare (230 V/AC, 50 Hz). Conexiunea la pământ nu 
poate fi întreruptă/defectă, căci altfel în caz de disfuncţio-
nalităţi există pericol de moarte prin electrocutare. 

 Produsul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor.  

 Copiii nu pot estima pericolele asociate cu aparatele 
electrice. De asemenea, copiii pot încerca să introducă 
obiecte în orificiile de ventilaţie ale produsului sau să 
schimbe setările produsului. Pericol de moarte prin 
electrocutare! De aceea nu folosiţi sursa de alimentare de 
laborator decât în afara razei de acţiune a copiilor.  

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Nu instalaţi şi nu puneţi în funcţiune sursa de alimentare 
de laborator decât numai în spaţii interioare uscate şi 
închise. Produsul nu are voie să devină umed sau ud. Feriţi 
produsul de temperaturi extreme, acţiunea directă a 
razelor de soare, vibraţii sau stress mecanic prelungit.  

 Nu folosiţi produsul decât în zone cu climă temperată, iar 
nu tropicală. Respectaţi valorile permise pentru condiţiile 
ambientale (vezi cap. „Date tehnice”). 

 Instalaţi sursa de alimentare de laborator pe o suprafaţă 
stabilă, netedă, curată şi suficient de mare.  

 Evitaţi flăcările deschise în imediata apropiere a sursei de 
alimentare şi nu instalaţi pe sau lângă sursa de alimentare 
recipiente umplute cu lichide. 

 Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiţii există şi pericolul 
electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Înainte de a pune în funcţiune produsul, dar şi în timpul 
funcţionării sale, verificaţi dacă mâinile, încălţămintea şi 
îmbrăcămintea dvs., dar şi podeaua ori aparatul însuşi 
sunt uscate.  

 Verificaţi izolaţia sursei de alimentare, mufele de 
siguranţă, cablurile conectate şi cablul de alimentare 
pentru a descoperi eventuale daune sau defecţiuni. Nu 
folosiţi cabluri metalice neizolate. 
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 Priza de perete trebuie să se afle în apropierea aparatului 
și să fie ușor accesibilă. 

 Nu trageți de cablu atunci când scoateți produsul din 
priză, ci numai de ștecăr.  

 Dacă nu folosiţi produsul o perioadă mai lungă de timp 
scoateţi ştecărul din priză.  

 Din motive de siguranță scoateți întotdeauna ştecărul din 
priză în condiții de furtună. 

 Atunci când instalați cablul de reţea aveți grijă să nu-l 
striviți, îndoiți sau secționați din cauza marginilor ascuțite. 
Evitaţi solicitarea mecanică excesivă a cablului de reţea. 
Evitaţi suprasolicitarea termică a cablului de reţea din 
cauza frigului sau căldurii excesive. Nu modificaţi cablul de 
reţea. În caz contrar acest cablu se poate defecta. Pericol 
de moarte prin electrocutare! 

 Dacă cablul de reţea prezintă daune, nu-l mai atingeţi. 
Prima dată decuplaţi priza corespunzătoare de la reţea 
(de ex. folosind siguranţa automată), iar apoi scoateţi cu 
grijă ştecărul din priză. Nu folosiţi niciodată produsul dacă 
cablul de reţea este defect.  

 Pentru a evita orice pericol cablul de reţea defect poate fi 
înlocuit numai de către producător, un atelier service 
autorizat de producător sau tehnicieni autorizaţi.  

 Nu introduceți/extrageți niciodată ştecărul din priză cu 
mâinile umede.  

 Nu turnaţi niciodată lichide peste sau lângă aparatele 
electrice. Nu aşezaţi niciodată obiecte umplute cu lichid 
pe sau lângă aparat. Pericol de incendiu sau electrocutare. 
Dacă pătrunde lichid în interiorul aparatului decuplați 
imediat de la alimentare priza de curent la care este 
conectat produsul (decuplați siguranța automată). Abia 
după aceea scoateți ștecărul din priză și duceți produsul 
într-un service. Nu mai puneți produsul în funcțiune.  

 Atunci când manevraţi produsul nu purtaţi obiecte 
metalice conducătoare de curent electric sau bijuterii, 
precum lanţuri, brăţări, inele etc. 

 Nu lăsaţi niciodată produsul să funcţioneze fără a fi 
supravegheat.  

 Protejaţi consumatorul conectat de distorsiuni în 
funcţionare, precum şi de supratensiune.  

 Dacă conectaţi în serie mai multe surse de alimentare 
poate rezulta o tensiune periculoasă la atingere, care în 
anumite condiţii poate fi letală. Respectaţi cerinţele 
incluse în directiva joasă tensiune.  

 În timpul funcţionării sursa de alimentare se încălzeşte. De 
aceea nu introduceţi niciodată obiecte în nervurile de 
răcire ale produsului şi nu împiedicaţi în niciun fel 
circulaţia aerului. Sursa de alimentare se răceşte prin 
convecţie. De aceea nu acoperiţi niciodată produsul.  

 Dacă observaţi că aparatul nu mai poate funcţiona în sigu-
ranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi ma-
nevrat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă 
mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 

 Nu folosiţi sursa de alimentare drept încărcător.  

 Produsul nu poate fi folosit în aplicaţi pe oameni sau 
animale.  

 La deschiderea capacelor sau demontarea componente-
lor, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se poate face 

manual, se pot elibera componente aflate sub tensiune. 
Pericol de moarte prin electrocutare! 

 Înainte de deschidere decuplaţi sursa de alimentare de la 
orice sursă de tensiune. Scoateţi ştecărul din priză.  

 Condensatorii din sursa de alimentare pot fi încă încărcaţi, 
chiar şi atunci când sursa de alimentare este decuplată de 
la orice sursă de tensiune.  

 Nu folosiţi decât siguranţe de acelaşi tip şi cu aceeaşi 
valoare pentru curentul nominal. Nu este permisă 
utilizarea siguranţelor reparate. Pericol de incendiu! 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele legale privind protecţia la locul de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  

 În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea aparatului 
se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căde-
rea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta aparatul.  

 Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale aparatelor 
conectate la acest produs, precum şi instrucţiunile de 
siguranţă prezentate în capitolele individuale ale acestui 
manual de utilizare.  

 

Diverse 

 Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nelămuriri legate de 
funcţionarea, siguranţa sau conectarea aparatului. 

 Întreţinerea, operaţiile de ajustare şi de reparaţii nu pot fi 
realizate decât de către personal specializat, familiarizat 
cu pericolele asociate, respectiv normele în vigoare.  

 Dacă aveţi alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresaţi 
departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 

 

5. Elementele de control 
 

 
1 Indicator led A pentru curentul de ieşire 
2 Indicator led V pentru tensiunea de ieşire 
3 Buton rotativ COARSE pentru setarea grosieră a tensiunii 
4 Buton rotativ FINE pentru setarea precisă a tensiunii 
5 Mufa conexiune pozitivă pentru ieşirea curent continuu 
6 Mufa de conexiune pentru împământare (galben-verde) 
7 Mufa conexiune negativă pentru ieşirea curent continuu 
8 Întrerupător on/off (ON = pornit/ OFF = oprit) 
9 Buton rotativ CURRENT pentru limitarea curentului de 

ieşire  
10 Indicator led CV pentru reglarea tensiunii ieşirii 
11 Indicator led CC pentru reglarea curentului ieşirii 
12 Nervuri pentru răcire 
13 Suport siguranţă 
14 Mufa intrare reţea  
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6. Punerea în funcţiune şi manevrarea 
 

a. Conectarea şi punerea în funcţiune 

 Aparatul poate fi împământat la şurubul marcat cu 
potenţialul pământului, aflat în partea inferioară a sursei 
de alimentare.  

 Instalaţi sursa de alimentare de laborator pe o suprafaţă 
stabilă şi netedă. 

 Întrerupătorul on/off (8) trebuie să se afle iniţial în poziţia 
OFF. 

 Introduceţi conectorul cablului de reţea inclus în colet în 
mufa intrare reţea (14), aflată în partea posterioară a apa-
ratului, iar ştecărul reţea într-o priză de 230 V/AC, 50 Hz.  

 Acum puteţi porni sursa de alimentare prin apăsarea 
întrerupătorului on/off (poziţia ON). 

 Se aprind ambele indicatoare led (1 şi 2) şi afişează valorile 
setate actual pentru curent şi tensiune.  

 În funcţie de poziţia butonului CURRENT (9) pentru 
limitarea curentului de ieşire se aprinde fie indicatorul led 
CV (10) pentru reglarea tensiunii ieşirii, fie indicatorul led 
CC (11) pentru reglarea curentului ieşirii.  

 Sursa de alimentare de laborator este acum pregătită 
pentru setarea tensiunii de ieşire şi limitarea curentului.  

 

b. Setarea tensiunii de ieşire 
Pentru a putea fi setată valoarea corectă a tensiunii de ieşire 
este nevoie ca ieşirea sursei de alimentare să se afle în modul 
reglare tensiune.  

 Pentru limitarea curentului de ieşire rotiţi butonul 
CURRENT (9) în sens orar pornind din poziţia extremă 
stângă, până când se stinge indicatorul led CC roşu (11) 
pentru limitarea curentului şi se aprinde indicatorul led CV 
verde (10) pentru reglarea tensiunii.  

 Verificaţi butonul FINE (4) care setează fin tensiunea. 
Butonul trebuie să se afle în poziţia centrală. 

 Setaţi valoarea aproximativă a tensiunii de ieşire cu 
butonul COARSE (3). Valoarea setată momentan pentru 
tensiune este afişată cu ajutorul indicatorului led V (2). 
Dacă rotiţi butonul în sens orar creşte tensiunea, iar dacă 
rotiţi butonul în sens anti-orar scade tensiunea. 

 Pentru setarea precisă a tensiunii de ieşire folosiţi butonul 
FINE (4).  

Dacă butonul FINE (4) este rotit la maxim, atunci 
aduceţi-l în poziţia centrală şi setaţi valoarea de 
tensiune cu butonul COARSE (3), înainte de a seta 
tensiunea cu precizie.  

  

c. Setarea pentru limitarea de curent 
Înainte de a seta limitarea de curent citiţi cap. „d) 
Conectarea consumatorilor”. Pentru setarea preci-
să a limitării de curent trebuie să porniţi sursa de 
alimentare, iar la aceasta să fie conectat un consu-
mator pornit.  

Valoarea pentru limitarea de curent poate fi citită pe 
indicatorul led A (1) numai în timpul funcţionării.  
Prima dată setaţi valoarea permisă pentru tensiunea de 
funcţionare a consumatorului conectat folosind cele două 
butoane COARSE (3) şi FINE (4) – vezi cap. 6, b. 

 Setaţi o valoare aproximativă pentru curent folosind 
butonul CURRENT (9) pentru limitarea curentului de 
ieşire.  

 Dacă rotiţi butonul în sens orar creşte valoarea de curent, 
iar dacă rotiţi butonul în sens anti-orar scade valoarea de 
curent.  

Dacă cele două butoane pentru setarea tensiunii (3 
şi 4) sunt rotite la maxim spre stânga, atunci pe 
display apare valoarea 00.0 V pentru tensiune.  
Dacă rotiţi la maxim spre stânga şi butonul CURRENT 
(9) pentru limitarea curentului de ieşire, atunci sursa 
de alimentare de laborator intră în modul reglare cu-
rent, iar în zona de afişare pentru tensiune apare o 
valoare minimă. Toate aceste procese sunt normale 
şi nu reprezintă o eroare a sursei de alimentare.  

 

d. Conectarea consumatorilor  
Prima dată asiguraţi-vă că valoarea totală a consumului 
tuturor aparatelor conectate nu depăşeşte puterea maximă a 
sursei de alimentare.  

 Opriţi consumatorii înainte de a-i conecta la sursa de 
alimentare de laborator. În caz contrar se pot produce 
scântei, care vor distruge atât mufele de ieşire, cât şi 
ştecărele.  

 Opriţi sursa de alimentare de laborator.  

 Legaţi conexiunea pozitivă (+) a consumatorului la mufa 
plus (5) a sursei de alimentare, iar conexiunea negativă (-
) a consumatorului la mufa minus (7) a sursei de alimen-
tare. Folosiţi în acest sens cabluri corect dimensionate, cu 
conector banană 4 mm sau folosiţi cabluri standardizate 
de laborator.  

 Legaţi consumatorul la pământ folosind conexiunea 
împământare (6) a sursei de alimentare.  

 Porniţi sursa de alimentare şi consumatorul.  
Imediat ce la mufele de ieşire se aplică tensiunea, iar 
consumatorul este pornit, indicatoarele led (1 şi 2) 
afişează valorile actuale pentru limitarea de curent 
şi pentru tensiune.  
În funcţie de modul de funcţionare al sursei de 
alimentare (reglare curent sau reglare tensiune) se 
aprinde indicatorul led CC (11) pentru limitarea de 
curent sau indicatorul led CV (10) pentru reglarea 
tensiunii.  

 Dacă este nevoie puteţi reajusta valoarea pentru limitarea 
de curent sau valoarea pentru reglarea tensiunii, chiar şi 
cu mufele de ieşire activate.  

 Opriţi întotdeauna consumatorul şi sursa de alimentare 
înainte de a decupla consumatorul.  

Atenţie! 
Sursa de alimentare de laborator dispune de un 
circuit de protecţie, care în cazul unui scurtcircuit 
limitează curentul. Pentru ca sursa de alimentare să 
nu se supraîncălzească, opriţi-o imediat în cazul unui 
scurtcircuit şi decuplaţi consumatorul. Lăsaţi sursa 
de alimentare să se răcească şi asiguraţi circulaţia 
liberă a aerului. Nervurile de răcire (12) trebuie păs-
trate permanent curate, fără a fi acoperi-te de praf. 
Nu acoperiţi niciodată orificiile carcasei aparatului. 
Durata maximă de funcţionare fără întrerupere a 
sursei de alimentare este de 8 ore. După scurgerea 
acestei perioade de timp opriţi sursa de alimentare 
şi lăsaţi aparatul să se răcească până ce ajunge la 
temperatura camerei.  

 

7. Curăţarea şi întreţinerea 
 

a. Întreţinerea generală  
Opriţi întotdeauna sursa de alimentare înainte de a o curăţa 
şi scoateţi cablul de alimentare din priză. Ştergeţi la exterior 
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sursa de alimentare folosind o cârpă sau o perie uscată, cu 
fire moi. Nu folosiţi în niciun caz soluţii agresive de curăţare 
sau soluţii chimice, căci acestea pot ataca suprafaţa carcasei 
produsului.  

 
b. Înlocuirea siguranţei  

Atenţie! 
Prima dată opriţi sursa de alimentare şi decuplaţi 
toate cablurile de conexiune legate la sursa de 
alimentare. Apoi scoateţi ştecărul sursei de 
alimentare din priză. 

 Apăsaţi puţin suportul siguranţei (13) folosind o 
şurubelniţă cu profil drept şi deschideţi conexiunea 
baionetă cu un sfert de rotaţie în sens anti-orar. Datorită 
forţei arcului suportul siguranţei este împins automat spre 
exterior.  

 Înlocuiţi siguranţa defectă cu o altă siguranţă nouă, de 
acelaşi tip şi cu aceeaşi valoare pentru curentul nominal 
(vezi cap. „Date tehnice”). 

 Reinstalaţi suportul siguranţei apăsându-l uşor spre 
interior şi apoi rotiţi-l în sens orar folosind şurubelniţa cu 
profil drept. Apoi verificaţi funcţionarea corectă a sursei 
de alimentare de laborator.  

 

8. Distorsiuni în funcţionare 
 

Sursa de alimentare de laborator nu funcţionează, indica-
toarele led nu se aprind.  

 Verificaţi întrerupătorul reţea. 

 Verificaţi dacă conectorul cablului reţea este introdus 
corect în mufa intrare reţea (14) aflată în partea 
posterioară a aparatului. 

 Verificaţi funcţionarea corectă a conexiunii la reţea (prize, 
siguranţe, conductor de protecţie etc.). 

 Verificaţi dacă este aplicată tensiunea de reţea corectă.  
 

Consumatorii conectaţi nu funcţionează. 

 Verificaţi polaritatea mufelor de conexiune (5 şi 7). 

 Verificaţi dacă limitarea pentru curent este activată. 

 Reduceţi sarcina aplicată sursei de alimentare 
(consumator). 

 Verificaţi datele tehnice ale consumatorului. 
 

9. Eliminarea deşeurilor 
 

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjură-
tor, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este 
solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două 
linii în formă de X indică faptul că produsul face 
obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu 
laolaltă cu gunoiul menajer.  
 

10. Date tehnice 
 

General 
Tensiune de funcţionare: 230 V/AC, 50 Hz (±10 %) 
Frecvenţă: 50 Hz (±2 Hz) 
Tensiune de ieşire reglabilă: 0 – 15 V/DC 
Curent de ieşire reglabil: 0 – 3 A 

Putere absorbită: max. 100 W 
Durata de funcţionare fără întrerupere: max. 8 h 
Siguranţa: 1 A, 250 V (T1AL250V) 
Clasa de protecţie: I 
Lungime cablu: 1,8 m 
Temperatura/umiditatea de funcţionare: 0 la +40 ºC, 
Temperatura/umiditatea de depozitare: -10 la +70 ºC, 
Dimensiuni (l x Î x A): 112 x 165 x 265 mm 
Greutatea: 2,6 kg 
Tensiune de ieşire 
Mers în gol: ≤ 0,01 % + 1 mV 
Stabilitate la 10 – 100 % sarcina: ≤ 0,2 % + 2 mV 
Ondulaţie reziduală (5 Hz – 1 MHz): ≤ 0,5 mVrms / ≤ 20 mVss 
Curent de ieşire  
Mers în gol: ≤ 0,01 % + 2 mA 
Stabilitate la 10 – 100 % sarcina: ≤ 0,2 % + 6 mA 
Ondulaţie reziduală (5 Hz – 1 MHz): ≤ 3 mArms / ≤ 30 mAss 
Precizia afişărilor  
Tensiune: ±1 % + 2 digiţi 
Curent: ±2 % + 2 digiţi 

 

Declaraţia de conformitate 
Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă: Conrad Electronic SE 
Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  
 

Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament: SURSĂ DE ALIMENTARE DE LABORATOR 
BASETECH BT-153 
Cod: 393647 
 

respectă următoarele directive, norme şi/sau ordonanţe: 

 
 
Conform reglementărilor 
 
Hirschau, 07.Mar.2013 
Loc şi dată 
 
 

Producător/Nume şi semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 
Notificări legale 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a Conrad (Lindenweg, D-
92242 Hirschau). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. 
Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, 
microfilmare, sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare a 
datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar 
şi parţială, este interzisă.  
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la 
data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a 
opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 


