
Návod a bezpečnostní instrukce pro prodlužovací přívody na 230V 

 

1 Bezpečnostní instrukce: 

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nebezpečí smrti nebo úrazu. 

• Vyhněte se kontaktu s napětím sítě! 

• Neotvírejte kryt výrobku! 

  Nebezpečí úrazu při zkratu! Nebezpečí zranění a materiálních škod 

• Nikdy nezapojujte kontakty! Nikdy nevkládejte věci do připojovacích portů! 

  Nebezpečí požáru při přetížením! Nebezpečí poškození a materiálních škod. 

• Dodržujte maximální výstupní proudy produktu! 

• Výrobek není hračka a není určen pro děti, protože obsahuje malé části a kabely, které mohou 

způsobit úraz elektrickým proudem, 

• Při nevhodné použití hrozí nebezpečí uškrcení 

• Tento výrobek používejte pouze v suchých interiérech! Vlhkost může způsobit zkrat nebo úraz 

elektřinou. 

• Nepoužívejte prodlužovací přívody za sebou! Nebezpečí přetížení! 

• Použitelné pouze se střídavým proudem (AC)! 

• Pozor na balicí materiály, děti se mohou při hraní pořezat. Dále existuje riziko polknutí a udušení 

• Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti vzájemně kompatibilní, aby nedošlo k 

poškození. 

• Výrobek je bezúdržbový. Transportujte v původním balení. 

• Vyhýbejte se extrémnímu prostředím, jako je extrémní chlad nebo teplo, extrémní vlhkost, 

mechanické vibrace nebo údery. 

• Dodržujte varování na výrobku a zkontrolujte, zda je výrobek a příslušenství úplné a nepoškozené. 

• V případě otázek, závad, mechanických poškození, poruch a dalších funkčních problémů, které 

nelze tímto návodem vyřešit, kontaktujte svého prodejce pro opravu nebo výměnu. 

• Neupravujte ani nepozměňujte výrobek ani příslušenství! 

• Nepoužívejte žádné poškozené díly nebo výrobky. 

2 Popis a funkce: 

Tyto prodlužovací přívody jsou vyráběny pro rozšíření a distribuci síťového napětí na několik 

domácích spotřebičů. V závislosti na modelu, který obsahuje. 

Záleží na modelu, zda je instalován vypínač ZAPNUTO / VYPNUTO a různé bezpečnostní komponenty. 

Přístroje používejte pouze na síťové zásuvce 230V a s maximální zátěží  2300W. 



3 Připojení a provoz: 

1. Připojte domácí zařízení k elektrické zásuvce. (max. 2300 W) 

2. Připojte síťovou zástrčku do síťové zásuvky. 

3. Zapněte hlavní vypínač, je-li součástí zařízení. 

4. Po použití vypněte všechna připojení kabelů nebo vypněte vypínač, pokud je součástí zařízení. 

4 Záruka a odpovědnost: 

• Protože výrobce nemá žádný vliv na instalaci, záruka se vztahuje pouze na samotný výrobek. 

• Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací, provozem nebo údržbou osob nebo 

majetku. 

• Výrobek ani jeho příslušenství neměňte ani neupravujte. 

• Jakákoli jiná použití, než jaká je popsána v tomto návodu k obsluze, není povolena a způsobuje 

ztrátu záruky, ztrátu záruky a neodpovědnost. 

• Vyhrazujeme si právo na chybné vytištění a změny zařízení, balení nebo uživatelské příručky. 

5 Pokyny k likvidaci: 

Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem. Bezplatně vraťte produkt na konci 

jeho životnosti výrobci, na prodejní místo nebo do veřejného sběrného místa, které je zřízeno pro 

tento účel. 

6 Prohlášení CE: 

Toto zařízení odpovídá směrnicím EU . 
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