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PRELUNGITOR CU PROTECŢIE LA SU-
PRATENSIUNE 4 PRIZE PREMIUM-LINE 

BRENNENSTUHL, NEGRU/GRI
Cod produs: 610463

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Prelungitorul cu protecţie la supratensiune previne deteriorar-
ea aparatelor conectate la prize din cauza vârfurilor de tensiune 
din reţea, provocate de ex. de fulgere sau activarea sarcinilor 
inductive cum ar fi: motoare, radiatoare, lămpi etc. Filtrul an-
tiparazit suplimentar (tip BF) protejează sistemele electronice 
sensibile, de ex. cele din computere, televizoare şi sisteme ste-
reo, de tensiunile parazite de înaltă frecvenţă. După punerea în 
funcţiune a prelungitorului se aprinde ledul verde pentru a indi-
ca activarea protecţiei la supratensiune. Dacă ledul verde nu se 
aprinde înseamnă că prizele nu se află sub tensiune şi siguranţa 
de 10 amperi trebuie înlocuită. Dacă ledul nu se aprinde nici 
după înlocuirea siguranţei, protecţia nu mai este asigurată şi 
prelungitorul trebuie trimis la producător pentru reparaţii, deo-
arece dispozitivul de protecţie a fost distrus de supratensiune. 

Prelungitoarele cu prize Western RJ11:

Pentru a proteja un telefon sau un modem trebuie deconec-
tat cablul telefonic cu conectoare RJ11 de la priza telefonică de 
perete şi conectat la priza „IN” a prelungitorului. La cele două 
prize „OUT” se pot conecta un telefon şi un modem.

Prelungitoarele cu prize ISDN RJ45:

Pentru a proteja un telefon sau un modem trebuie deconec-
tat cablul telefonic cu conectoare RJ45 de la priza telefonică de 
perete şi conectat la priza „IN” a prelungitorului. Acum puteţi 
conecta cablul telefonului sau modemului la priza „OUT”.

Prelungitoarele cu prize de antenă:

Pentru a proteja un radio sau televizor de supratensiunile 
provenite de la antenă conectaţi cablul antenei din priza de 
antenă la priza de conectare IN 1 sau IN 2 a prelungitorului. Pen-
tru a conecta un receptor satelit cu conector F, utilizaţi adapto-
rul aurit inclus în unele colete (în funcţie de model). 
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