Prodlužovací přívod 2P+PE, PVC kabel typ H05VV-F 3G
Podmínky provozu a použití
Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Používejte pouze v suchém, elektricky bezpečném prostředí. Nepřekračujte maximální
přípustné zatížení prodlužovacího přívodu. Prodlužovací přívod odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici, nikoliv za přívodní kabel.
Nesprávné použití může způsobit zasažení elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přístroj nesmí obsluhovat děti a osoby, jejichž
fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí, zabraňuje bezpečnému používání přístroje, pokud
nejsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Přístroj udržujte mimo dosah děti. Je třeba hlídat děti, aby si nehrály s
tímto zařízením zapojeným do eletrické sítě.
Před čištěním přístroje odpojte přístroj od elektrické sítě. Pro čištění používejte jen suchý měkký hadřík. Pokud použijete mokré čištění,
užívejte pouze čisticí prostředky bez agresivních sloučenin a činidel, nechte důkladně vyschnout. Výrobek neponořujte do vody!
Nevystavujte výrobek přímému slunci a chraňte jej před kontaktem s topidly a místy s vysokou teplotou.
Výrobek je nerozebiratelný, výrobek násilím neotevírejte. Nezasahujte do konstrukce zásuvky, vidlice a vodiče. Poškozený prodlužovací
přívod nepoužívejte. Prodlužovací přívod používejte pouze v plně rozvinutém stavu. Nespojujte dva či více prodlužovacích přívodů.
Údržbu nebo opravu mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Neodborná oprava výrobku může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo zkratu.

Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu k tomu určených.
Aktuální informace o sběrných místech poskytnou místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků,
nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví a pohodu.

Predlžovací prívod 2P + PE, PVC kábel typ H05VV-F 3G
Podmienky prevádzky a použitia
Výrobok je určený iba pre vnútorné použitie. Používajte iba v suchom, elektricky bezpečnom prostredí. Neprekračujte maximálne
prípustné zaťaženie predlžovacieho prívodu. Predlžovací prívod odpojte zo zásuvky uchopením za vidlicu, nie za prívodný kábel.
Nesprávne použitie môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvo požiaru. Prístroj nesmú obsluhovať deti a
osoby, ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí, zabraňuje bezpečnému používanie
prístroja, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Prístroj udržujte mimo dosahu deti. Je potrebné strážiť deti,
aby sa nehrali s týmto zariadením zapojeným do eletrické siete.
Pred čistením prístroja odpojte prístroj od elektrickej siete. Na čistenie používajte len suchú mäkkú handričku. Ak použijete mokré
čistenie, užívajte len čistiace prostriedky bez agresívnych zlúčenín a činidiel, nechajte dôkladne vyschnúť. Výrobok neponárajte do vody!
Nevystavujte výrobok priamemu slnku a chráňte ho pred kontaktom s ohrievačmi a miestami s vysokou teplotou.
Výrobok je nerozoberateľný, výrobok násilím neotvárajte. Nezasahujte do konštrukcie zásuvky, vidlice a vodiče. Poškodený predlžovací
prívod nepoužívajte. Predlžovací prívod používajte iba v plne rozvinutom stave. Nespájajte dva alebo viac predlžovacích prívodov.
Údržbu alebo opravu môžu vykonávať len kvalifikované osoby. Neodborná oprava výrobku môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo
skratu.

Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu na to určených.
Aktuálne informácie o zberných miestach poskytnú miestne úrady. Ak sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov,
nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie a pohodu.

