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1. Introducere 
Stimate client, 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. 
Acest produs îndeplinește cerințele tuturor directivelor europene și naționale în vigoare. Pentru a menține produsul în cea mai 
bună stare și pentru a asigura o funcționare lipsită de riscuri, utilizatorul trebuie să respecte următoarele  instrucțiuni de 
utilizare! 

 

Citiți în întregime instrucțiunile de utilizare înainte de a pune produsul în funcțiune și respectați în întregime 
instrucțiunile de utilizare și de siguranță! 

Toate numele de companii și produse sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 

2. Domenii de utilizare 
Blocul de alimentare de laborator este o sursă de tensiune liberă de potențial pentru alimentarea consumatorilor de joasă 
tensiune. A fost conceput pentru utilizare universală în domeniile cercetării, dezvoltării, producției, exploatării și formării. 
Conectarea consumatorilor se face prin intermediul mufelor de pe fața frontală a aparatului.  

Consumul de curent al consumatorilor conectați nu trebuie să depășească amperajul maxim indicat în datele tehnice. 
Respectați în întregime instrucțiunile de siguranță din acest manual. Acestea conțin informații importante referitoare 
la utilizarea produsului. 

Citiți instrucțiunile de utilizare cu atenție și și în întregime înainte de a pune produsul în funcțiune. Acestea conțin informații 
importante referitoare la utilizarea corectă a aparatului. Păstrați-le pentru a le consulta ulterior. 
 

3. Conținut colet 
 Bloc de alimentare de laborator 

 Cablu de conectare la rețea 

 Instrucțiuni de utilizare 
 

4. Descriere produs 
Blocul de alimentare de laborator se utilizează ca sursă de tensiune pentru alimentarea consumatorilor de joasă tensiune. 
Pentru o manevrare cât mai ușoară elementele de comandă și de afișaj sunt aliniate într-o organizare logică. Valorile respective 
de curent și de tensiune sunt ușor de citit pe ecranul LED cu contrast ridicat. Reglarea valorilor de curent și de tensiune se 
efectuează cu ajutorul butoanelor rotative de pe fața frontală a aparatului.  
Grație limitatorului de curent încorporat, blocul de alimentare de laborator beneficiază de protecție la suprasarcină și 
scurtcircuit și corespunde clasei de protecție I. Este autorizat exclusiv pentru conectarea la prize cu împământare și tensiune 
alternativă de 230V/50Hz. Se interzice utilizarea în încăperi umede sau în condiții ambientale nefavorabile. Condiții ambientale 
nefavorabile sunt: 

 umezeală sau umiditate ridicată 

 praf și gaze, vapori sau solvenți inflamabili 

 furtuni și fenomene similare (evitați întotdeauna câmpurile electromagnetice puternice). 
 

Utilizarea în alte scopuri decât cele descrise mai sus este interzisă și poate duce la deteriorarea blocului de alimentare de 
laborator și a cablului de alimentare, implicând riscuri suplimentare precum scurtcircuit, incendiu, electrocutare, etc. 
Transformarea sau modificarea produsului sunt interzise. 
 

5. Semnificația simbolurilor 

 

Simbolul „fulger în triunghi” atrage atenția asupra pericolului de electrocutare sau afectare a siguranței aparatului 
d.p.d.v. electric.  

 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea 
trebuie respectată întocmai. 

 
Simbolul „săgeată” indică informații importante și sfaturi pentru manevrare. 

 

Produsul a fost creat pentru a fi folosit numai în spații închise și uscate; evitați contactul produsului cu apa sau 
umezeala. 
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Acest aparat a fost testat CE și îndeplinește directivele europene în vigoare. 

 
Potențialul pământului. 

 
Racordul conductorului de legare la pământ; se interzice slăbirea acestui șurub. 

 

6. Instrucțiuni de siguranță 

 

 

Dreptul la garanție se pierde în cazul daunelor rezultate ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni de 
utilizare. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate! 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele materiale sau umane cauzate de utilizarea necorespunzătoare 
a produsului sau de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță! În astfel de cazuri se pierde dreptul la garanție. 
 

Stimate client,  
Aceste instrucțiuni de siguranță sunt destinate atât protejării produsului, cât mai ales protejării propriei dvs 
siguranțe. și a siguranței celorlalți. De aceea, citiți cu atenție acest capitol înainte de a pune produsul în funcțiune! 
Acest bloc de alimentare de laborator a părăsit fabrica în stare perfectă d.p.d.v. al siguranței. 
Pentru a menține această stare și a asigura o funcționare lipsită de riscuri, utilizatorul trebuie să respecte 
instrucțiunile de siguranță și avertismentele cuprinse în aceste instrucțiuni de utilizare. 

 Din motive de siguranță și licență (CE) modificarea neautorizată a produsului este interzisă.  

 Blocul de alimentare de laborator corespunde clasei de protecție I. Este autorizat exclusiv pentru conectarea 
la prize cu împământare (230V/50Hz). Asigurați-vă că conectarea la pământ nu este defectă/întreruptă. 
Funcționarea defectuoasă poate cauza pericol de moarte. 

 Acest produs nu este o jucărie și nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. 
Copiii nu conștientizează pericolele pe care le implică manevrarea aparatelor electrice. Copiii pot de 
asemenea să modifice setările sau să introducă diverse obiecte în orificiile de aerisire ale blocului de 
alimentare. Risc de moarte prin electrocutare! Așadar, utilizați întotdeauna produsul astfel încât să nu fie la 
îndemâna copiilor. 

 Blocul de alimentare de laborator trebuie instalat și utilizat numai în încăperi interioare uscate și închise. Nu îl 
expuneți la apă sau umezeală. De asemenea, nu expuneți blocul de alimentare la temperaturi extreme, 
lumina directă a soarelui, vibrații sau suprasolicitări mecanice. 

 Utilizați blocul de alimentare numai în climat temperat, niciodată în climat tropical. Pentru mai multe 
informații referitoare la condițiile ambientale acceptabile consultați capitolul „Date tehnice”. 

 Alegeți o suprafață solidă, plană, curată și suficient de întinsă pentru instalarea blocului de alimentare de 
laborator. 

 Nu utilizați foc deschis în imediata apropiere a blocului de alimentare de laborator și nu așezați recipiente 
care conțin lichide pe sau în apropierea blocului de alimentare de laborator. 

 Atunci când produsul este adus dintr-o încăpere rece într-una caldă este posibil să se formeze condens. Acesta 
implică risc de electrocutare care poate fi fatală. Așadar, lăsați blocul de alimentare de laborator să ajungă la 
temperatura camerei înainte de a îl pune sub tensiune sau de a îl utiliza. 

 Înainte de a pune în funcțiune blocul de alimentare de laborator și în timpul utilizării acestuia aveți grijă ca 
mâinile, încălțămintea și îmbrăcămintea dvs., podeaua și aparatul să fie neapărat uscate. 

 Scoateți blocul de alimentare de laborator din priză în timpul furtunilor pentru a preveni deteriorările 
provocate de supratensiuni. 

 Asigurați-vă că izolația blocului de alimentare de laborator, a mufelor de siguranță, a cablurilor conectate și a 
cablului de alimentare nu este deteriorată sau distrusă. Nu utilizați cabluri metalice fără izolație. 

 Utilizați cabluri de conectare la dimensiuni corespunzătoare și cu izolație intactă. 

 Nu purtați obiecte din metale conductoare sau bijuterii (coliere, brățări, inele etc) când utilizați aparatul. 

 Nu lăsați niciodată blocul de alimentare de laborator să funcționeze nesupravegheat. 

 Feriți consumatorii conectați de interferențe și supratensiuni. 

 Conectarea în serie a mai multor blocuri de alimentare poate duce la tensiuni periculoase la atingere care pot 
fi fatale. Respectați directiva referitoare la tensiunile joase în acest context. 

 Blocul de alimentare de laborator generează căldură în timpul funcționării. Nu introduceți niciodată niciun fel 
de obiecte între aripioarele de aerisire ale aparatului și nu blocați aerisirea în niciun alt fel. Răcirea blocului de 
alimentare de laborator se face în principal prin convecție. Așadar, nu îl acoperiți în niciun caz. 

 Dacă aveți motive să considerați că blocul de alimentare de laborator nu mai poate fi utilizat în siguranță, 
deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi pus în funcțiune accidental. Scoateți blocul de alimentare din 
priză. Se consideră că utilizarea în condiții de siguranță nu mai este posibilă în următoarele cazuri: 
- blocul de alimentare de laborator prezintă stricăciuni vizibile, 
- blocul de alimentare de laborator nu mai funcționează, 
- blocul de alimentare de laborator a fost depozitat pentru o perioadă mai lungă de timp în condiții 

nefavorabile, 
- a fost expus la șocuri puternice în timpul transportului. 
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 Nu utilizați blocul de alimentare de laborator pe post de încărcător. 

 Nu utilizați blocul de alimentare de laborator pe persoane sau animale. 

 Lucrările de întreținere, reglaj și reparații trebuie efectuate numai de către un specialist sau un atelier 
specializat. 

 La deschiderea carcasei sau la înlocuirea pieselor pot fi expuse componente sub tensiune (în afara cazurilor în 
care aceste operațiuni se pot efectua fără unelte). Pericol de moarte prin electrocutare! 

 Deconectați blocul de alimentare de laborator de la toate sursele de tensiune înainte de a deschide carcasa. 
Scoateți blocul de alimentare din priză.  

 Chiar dacă blocul de alimentare a fost deconectat de la toate sursele de tensiune, condensatoarele din el pot 
fi încă încărcate. 

 Utilizați numai siguranțe de tipul și intensitatea specificate. Utilizarea siguranțelor reparate este strict 
interzisă. Risc de incendiu! 

 În spațiile sau instituțiile comerciale se va ține cont de regulamentul privind prevenirea accidentelor în 
comerț, reglementat de asociațiile privind sisteme electrice și materiale de exploatare. 

 În școli, ateliere, școli de ucenici, funcționarea aparatului se face numai sub supravegherea responsabilă a 
personalului specializat. 

 

 

Țineți cont de asemenea de instrucțiunile de siguranță din diferitele capitole al instrucțiunilor de utilizare ale 
aparatelor conectate. 

Dacă aveți dubii în legătură cu utilizarea corectă sau dacă aveți întrebări ale căror răspunsuri nu se găsesc în aceste instrucțiuni 
de utilizare, contactați un specialist. 
 
 

7. Contactele de conectare și elementele de comandă 

 
Vedeți ilustrațiile de mai jos. 

 
(1) Led indicator „A” pentru curentul de ieșire 
(2) Led indicator „V” pentru tensiunea de ieșire 
(3) Led indicator pentru mufele de ieșire active 
(4) Buton de activare/dezactivare a mufelor de ieșire 
(5) Buton rotativ „VOLTAGE” pentru reglarea grosieră a tensiunii 
(6) Buton rotativ „FINE” pentru reglarea fină a tensiunii 
(7) Mufă de conectare plus pentru ieșirea de curent continuu 
(8) Mufă de conectare la pământ (galben-verde) 
(9) Mufă de conectare minus pentru ieșirea de curent continuu 
(10) Întrerupător pornit/oprit (ON/OFF) 
(11) Buton rotativ „CURRENT” pentru limitarea curentului de ieșire 
(12) Led indicator „CV” pentru reglarea tensiunii de ieșire 
(13) Led indicator „CC” pentru reglarea curentului de ieșire 
(14) Aripioare de răcire  
(15) Soclul siguranței 
(16) Mufă de intrare rețea 
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8. Punerea în funcțiune și utilizarea 
a) Conectarea și punerea în funcțiune 
 Așezați blocul de alimentare de laborator pe o suprafață fermă și plană. 

 Întrerupătorul pornit/oprit trebuie să se afle inițial în poziția „OFF”. 

 Introduceți fișa de joasă tensiune a cablului de alimentare furnizat în conexiunea (16) de pe spatele aparatului și ștecherul 
de rețea într-o priză de curent alternativ de 230V/50Hz. 

 Porniți blocul de alimentare de laborator apăsând întrerupătorul pornit/oprit (10) (poziția „ON”). 

 Cele două leduri indicatoare (1 și 2) se aprind și afișează valorile de curent și de tensiune setate actual. 

 În funcție de poziția butonului rotativ „CURRENT” (11) pentru limitarea curentului de ieșire, se aprinde fie ledul indicator 
„CV” (12) pentru reglarea tensiunii de ieșire, fie ledul indicator „CC” (13) pentru reglarea curentului de ieșire. 

 Blocul de alimentare de laborator este acum gata pentru reglarea tensiunii de ieșire și a limitării de curent. 
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b) Reglarea tensiunii de ieșire  
Pentru a regla corect tensiunea de ieșire, blocul de alimentare de laborator trebuie utilizat în modul tensiune reglabilă. 

 Rotiți butonul rotativ „CURRENT” (11) pentru limitarea de curent în sensul acelor de ceasornic, din punctul limită din stânga, 
până ce ledul roșu „CC” (13) pentru limitarea de curent se stinge iar ledul verde „CV” (12) pentru reglarea tensiunii se 
aprinde. 

 Verificați butonul rotativ „FINE” (6) pentru reglarea fină a tensiunii. Acest buton trebuie să se afle în poziția centrală.  

 Apoi reglați aproximativ tensiunea de ieșire dorită cu ajutorul butonului rotativ „VOLTAGE” (5). Ledul „V” (2) afișează 
tensiunea reglată actuală. Dacă rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, tensiunea crește. Dacă rotiți butonul în sens 
invers acelor de ceasornic, tensiunea descrește.  

 Apoi puteți efectua reglaje fine ale tensiunii cu ajutorul butonului rotativ „FINE” (6). 
 

 

Dacă butonul rotativ „FINE” (6) trebuie întors până la capăt, readuceți-l în poziția centrală și apoi reglați valoarea 
tensiunii cu ajutorul butonului rotativ „VOLTAGE” (5) înainte de a reveni la reglajele fine. 

 

Atenție! 
Tensiunea reglată este aplicată la mufele de ieșire numai atunci când este apăsat butonul de activare/dezactivare 
a mufelor de ieșire. În acest caz se aprinde și ledul indicator (3) pentru mufele de ieșire active. 

 

c) Reglarea limitării de curent 

 

Reglați mai întâi tensiunea de funcționare admisă a consumatorului ce urmează a fi utilizat cu ajutorul celor două 
butoane de reglare a tensiunii „VOLTAGE” (5) și „FINE” (6) (vedeți capitolul 8. b). 
Tensiunea reglată nu trebuie aplicată la mufele de ieșire, iar ledul indicator (3) pentru mufele de ieșire active nu 
trebuie să fie aprins. 
Dacă ledul indicator (3) este aprins, apăsați butonul (4) pentru activarea/dezactivarea mufelor de ieșire, astfel 
tensiunea de la mufele de ieșire va fi blocată iar ledul indicator (3) se va stinge. 

 Apoi reglați curentul maxim dorit cu ajutorul butonului rotativ „CURRENT” (11) pentru limitarea curentului de ieșire. Ledul 
„A” (1) va afișa valoarea de curent reglată actual. 

 Dacă rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, curentul crește. Dacă rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic, 
curentul descrește.  

 Odată reglat curentul maxim dorit, opriți blocul de alimentare de laborator de la întrerupătorul pornit/oprit (poziția „OFF”). 

 

Dacă ambele butoane rotative pentru reglarea tensiunii (5 și 6) sunt rotite spre stânga până la capăt, afișajul de 
tensiune arată 00,0 Volți. 
Dacă rotiți apoi și butonul rotativ „CURRENT” (11) pentru limitarea de curent spre stânga până la capăt, blocul de 
alimentare de laborator trece în modul reglare curent, iar afișajul de tensiune indică o valoare minimă.  
Acest fapt se datorează tehnicilor de comutație și nu reprezintă o eroare de funcționare a blocului de alimentare 
de laborator. 

 

d) Conectarea consumatorilor 
Mai întâi asigurați-vă că puterea totală a tuturor consumatorilor nu depășește puterea maximă a blocului de alimentare de 
laborator. 

 Consumatorii trebuie să fie întotdeauna opriți atunci când îi conectați la blocul de alimentare de laborator. În caz contrar 
pot apărea scântei care pot afecta atât mufele de ieșire cât și fișele. 

 Porniți blocul de alimentare de laborator. 

 Reglați tensiunea de funcționare cerută pentru consumatorii respectivi. 

 Reglați limitarea de curent la valoarea cerută. 

 Conectați fișa plus (+) a consumatorului la mufa plus de ieșire (7) a blocului de alimentare de laborator și fișa minus (-) a 
consumatorului la mufa minus de ieșire (9) a blocului de alimentare de laborator. Utilizați cabluri de mărime suficientă cu 
fișe banană de 4 mm sau cabluri de laborator standard.  

 Legați consumatorii la pământ cu ajutorul mufei de conectare la pământ (8) a blocului de alimentare de laborator. 

 Apăsați butonul (4) de activare/dezactivare a mufelor de ieșire, astfel tensiunea de la mufele de ieșire va fi eliberată, iar 
ledul indicator (3) se va aprinde. 

 

Odată aplicată tensiunea la mufele de ieșire și consumatorul este pornit, valorile actuale de curent și de tensiune 
vor fi afișate de ledurile indicatoare (1 și 2). 
În funcție de modul de funcționare al blocului de alimentare de laborator (tensiune constantă sau curent 
constant), se aprinde fie ledul indicator „CC” (13) pentru limitarea de curent, fie ledul verde „CV” (12) pentru 
reglarea tensiunii. 
Dacă este nevoie, puteți de asemenea să reglați din nou limitarea de curent sau valoarea de reglare a tensiunii cu 
mufele de ieșire activate. 
Pentru a decupla tensiunea la mufele de ieșire apăsați din nou butonul (4) de activare/dezactivare a mufelor de ieșire, 
astfel încât ledul indicator (3) să se stingă. 

 

Atenție! 
Blocul de alimentare de laborator este dotat cu un circuit de protecție care limitează curentul în caz de scurtcircuit. 
Pentru a preveni supraîncălzirea blocului de alimentare de laborator opriți-l întotdeauna imediat și deconectați 



 

6 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

consumatorii. Lăsați blocul de alimentare de laborator să se răcească și asigurați-vă că circulația aerului nu este 
blocată. Aripioarele de răcire (14) trebuie să fie curate și fără praf, iar orificiile carcasei nu trebuie să fie acoperite. 
Perioada maximă de funcționare continuă a blocului de alimentare de laborator este de 8 ore, după care trebuie să 
îl opriți și să îl lăsați să se răcească până ajunge la temperatura ambiantă. 

 

9. Curățarea și întreținerea 
a) Generalități 
Opriți întotdeauna blocul de alimentare de laborator înainte de a îl curăța. Curățați exteriorul blocului de alimentare de 
laborator numai cu o cârpă sau o perie moale și uscată. Nu utilizați niciodată agenți de curățare agresivi sau soluții chimice, 
deoarece pot deteriora suprafața carcasei. 
 

b) Înlocuirea siguranței  

 

Atenție! 
Mai întâi opriți blocul de alimentare de laborator și îndepărtați toate cablurile de conectare. Scoateți ștecherul 
blocului de alimentare de laborator din priza de rețea.  

Cu ajutorul unei șurubelnițe plate adecvate, împingeți ușor înăuntru soclul siguranței (15) de pe spatele aparatului, apoi 
deschideți opritorul tip baionetă efectuând un sfert de rotație în sens invers acelor de ceasornic. 
Înlocuiți siguranța defectă cu o siguranță de precizie nouă, de același tip și aceeași capacitate (vedeți capitolul „Date tehnice”). 
Puneți la loc soclul siguranței, apăsați-l ușor înăuntru și fixați la loc rotind în sensul acelor de ceasornic cu ajutorul șurubelniței. 
Apoi verificați dacă blocul de alimentare de laborator funcționează corect. 
 

10. Probleme de funcționare 
Blocul de alimentare de laborator nu funcționează, ledurile indicatoare nu se aprind. 

 Verificați întrerupătorul pornit/oprit. 

 Verificați dacă fișa de joasă tensiune este conectată corect la priza (16) de pe spatele aparatului. 

 Verificați dacă conectarea la rețea este funcțională în condiții de siguranță (prize de curent, siguranțe, disjunctoare etc). 

 Verificați dacă tensiunea de rețea aplicată este corectă. 
 

Consumatorii conectați nu funcționează. 

 Verificați polaritatea mufelor de conectare (7 și 9). 

 Verificați dacă limitarea de curent este activă. 

 Reduceți sarcina aplicată de consumatori blocului de alimentare de laborator. 

 Verificați datele tehnice ale consumatorilor. 
 

11. Dezafectarea  

 
Odată ce aparatul și-a încheiat perioada de funcționare dezafectați‐l conform reglementărilor în vigoare. 

 

12. Date tehnice 
Generalități:  
Tensiune de funcționare .......................... 230 V/AC (±10%) 
Frecvență ................................................. 50 Hz (±2 Hz) 
Putere absorbită ...................................... max. 345 VA  
Tensiune de ieșire reglabilă ..................... 0 - 30 V/DC 
Curent de ieșire reglabil ........................... 0 - 5 A 
Perioadă de funcționare continuă ............. max. 8 ore 
Siguranță principală (5 x 20 mm) ............. F3A / 250V 
Dimensiuni (l x Î x A) ................................. 130 x 155 x 295 mm 
Greutate.................................................... 4,95 kg 
Temperatură de funcționare .................... +5oC până la +40oC 
Umiditatea aerului ambiant ..................... umiditate relativă de max. 90% (fără condens) 
Clasă de protecție ..................................... I 
Tensiune de ieșire:  
Mers în gol................................................ ≤ 0,01% + 1 mV 
Stabilitate la o sarcină de 0 – 100% ......... ≤ 0,2% + 2 mV 
Ondulație reziduală .................................. ≤ 0,5 mVrms / ≤ 20 mVss 
Curent de ieșire:  
Mers în gol................................................ ≤ 0,01% + 2 mA 
Stabilitate la o sarcină de 0 – 100% ......... ≤ 0,2% +6 mA 
Ondulație reziduală .................................. ≤ 3 mArms / ≤ 20 mAss 
Precizia afișajului:  
Tensiune ................................................... ±1% + 2 digit 
Curent ....................................................... ±2% + 2 digit 
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 
 

 
Producătorul:                   Conrad Electronic SE 
Titularul licenței:             Conrad Electronic SE 
Adresa:                              Str. Klaus-Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania 
 

 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tipul echipamentului:       BLOC DE ALIMENTARE DE LABORATOR REGLABIL, LINIAR,     

              BASETECH BT-305 
 
Cod produs:                        513812 
 
este în conformitate cu următoarea/le directive, norme și regulamente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 61204-3: 2000; 
EN 55011: 2007 +A2: 2007; 
EN 61000-3-2: 2006; 
EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005; 
 
Directiva LVD 2006/95/EC 
EN 60950-1: 2006 +A11: 2009; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
Marcaj CE pe produs: 

 
 
 

Hirschau, 26.09.2014 
Loc și dată 

 
 
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2015 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezerate 


