
CZ | Prodlužovací přívod
Upozornění:

• Nezasahujte do konstrukce zásuvky, vidlice a vodiče.
• Poškozený pohyblivý přívod nepoužívejte.
• Pohyblivý přívod používejte pouze v plně rozvinutém stavu.
• Nespojujte dva či více pohyblivých přívodů.
• Pohyblivý přívod používejte pouze v suchém, elektricky bezpečném prostředí.
• Nepřekračujte maximální přípustné zatížení pohyblivého přívodu.
• Pohyblivý přívod odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici, nikoliv za přívodní kabel.
• Nesprávné použití může způsobit zasažení elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru.

Při montáži na stěnu je nutné použít vrut se zápustnou hlavou PZ max. průměr 2,5–3 mm, délka 30–40 mm. V případě 
použití jiného průměru hrozí poškození plastové části otvoru. Pokud dojde k poškození plastové části otvoru, prodlužovací 
přívod nepoužívejte.

SK | Predlžovací prívod
Upozornenie:

• Nezasahujte do konštrukcie zásuvky, vidlice a vodiča.
• Poškodený pohyblivý prívod nepoužívajte.
• Pohyblivý prívod používajte iba v plne rozvinutom stave.
• Nespájajte dva či viac pohyblivých prívodov.
• Pohyblivý prívod používajte iba v suchom, elektricky bezpečnom prostredí.
• Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie pohyblivého prívodu.
• Pohyblivý prívod odpojte zo zásuvky uchopením za vidlicu, nie za prívodný kábel.
• Nesprávne použitie môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo nebezpečie požiaru.

Pri montáži na stenu je nutné použiť šróbik zo zápustnou hlavou PZ max. priemer 2,5–3 mm, dĺžka 30–40 mm. V prípade 
použitia iného priemeru, hrozí poškodenie plastovej časti otvoru. Pokiaľ dôjde k poškodeniu plastovej časti otvoru, predlžovací 
prívod nepoužívajte.

PL | Przedłużacz
Uwaga:

• Nie należy rozmontowywać gniazdka, wtyczki i przewodu
• Nie należy używać uszkodzonego przedłużacza
• Używać tylko w stanie całkowitego rozwinięcia
• Nie łączyć dwóch lub więcej przedłużaczy
• Przedłużacza używać wyłącznie w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym
• Nie przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia przedłużacza
• Przy odłączaniu z sieci nie ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę
• Niewłaściwe użytkowanie może spowodować porażenie elektryczne lub niebezpieczeństwo pożaru.

Przy montażu na ścianie trzeba zastosować wkręty z łbem stożkowym PZ o maks. średnicy 2,5–3 mm i długości 30–40  mm. 
Zastosowanie wkrętów o innej średnicy może pociągnąć za sobą uszkodzenie plastikowej obudowy przedłużacza. Z pr-
zedłużacza z uszkodzoną plastikową obudową nie wolno dalej korzystać.

Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu 
oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektryczne-
go, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki nie-

bezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.


