PRZEDŁUŻACZ KOBI LINEA
PL Wyrób: KOBI LINEA

CZ Výrobek: KOBI LINEA

PARAMETRY: ~230V, 50Hz, max. 2300W, max. 10A

PARAMETRY: ~230V, 50Hz, max. 2300W, max. 10A

UWAGA! Należy przestrzegać poniższej instrukcji i zaleceń w niej zawartych. Nie przestrzeganie może doprowadzić do pożaru lub śmierci w
wyniku porażenia prądem.

POZORNOST! Postupujte podle níže uvedených pokynů a dodržujte
doporučení v nich obsažená. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru
nebo smrti elektrickým proudem.

CZYNNOŚCI PRZED UŻYCIEM PRZEDŁUŻACZA:
• Przedłużacz z informacją „do użytku domowego” należy rozumieć jako
przeznaczony tylko do użytku domowego i należy go użytkować tylko w
pomieszczeniach suchych.
• Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny przedłużacza – nie
należy używać produktów uszkodzonych.
• Koniecznie sprawdzić maksymalny pobór prądu w watach (W) urządzenia
które chcemy podłączyć do przedłużacza.
• Moc podłączonego urządzenia musi być dopasowana do mocy określonej na
przedłużaczu.
• Należy sprawdzić jakie jest maksymalne dopuszczalne obciążenie
przedłużacza.
• Dane techniczne – prąd znamionowy i maksymalne dopuszczalne obciążenie
znajdują się na spodzie obudowy przedłużacza.
• Do przedłużacza nie należy podłączać urządzeń których sumaryczna moc
pobierana jest wyższa niż dopuszczalne obciążenie.
• Przed podłączeniem przedłużacza należy upewnić się że podłączone
urządzenie nie jest włączone.
• Nie wolno usuwać ani nie ingerować w bolce uziemiające.
• Zabrania się samodzielnych prób otwierania, modyfikacji i przeróbek.

ČINNOSTI PŘED POUŽITÍM PRODLUŽOVACÍHO KABELU:
• Prodlužovací kabel s nápisem „pro domácí použití“ by měl být chápán jako
určený pouze pro domácí použití a měl by být používán pouze v suchých
místnostech.
• Před každým použitím zkontrolujte technický stav prodlužovacího kabelu nepoužívejte poškozené výrobky.
• Nezapomeňte zkontrolovat maximální spotřebu energie ve wattech (W)
zařízení, které chcete připojit k prodlužovacímu kabelu.
• Výkon připojeného zařízení musí odpovídat výkonu uvedenému na
prodlužovacím kabelu.
• Zkontrolujte maximální povolené zatížení prodlužovacího kabelu.
• Technické údaje - Jmenovitý proud a maximální přípustné zatížení jsou
umístěny na spodní straně krytu prodlužovacího kabelu.
• Nepřipojujte k prodlužovacímu kabelu zařízení, jejichž celková spotřeba
energie je vyšší než přípustné zatížení.
• Před připojením prodlužovacího kabelu se ujistěte, že připojené zařízení není
zapnuté.
• Zemnicí kolíky se nesmí odstraňovat nebo do nich zasahovat.
• Je zakázáno pokoušet se jej sami otevřít, upravit nebo pozměnit.

CZYNNOŚCI, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODCZAS
UŻYTKOWANIA PRZEDŁUŻACZA:
• Przedłużacz chwytać suchą dłonią.
• Nie należy łączyć przedłużaczy.
• Nie używać przedłużacza jako zabawki.
• Chronić dzieci i zwierzęta domowe przed kontaktem z przedłużaczem.
• Należy unikać przegrzewania przedłużacza, przedłużacz powinien być
całkowicie rozwinięty.
• Nie przykrywać przedłużacza żadnymi przedmiotami.
CZYNNOŚCI PO UŻYCIU PRZEDŁUŻACZA:
• Po zakończonej pracy z należyodłączyć przedłużacz z gniazda chwytając za
wtyczkę a nie za przewód.
• Przedłużacz należy przechowywać w suchym miejscu.
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowanie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do
zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji wysłużonego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.
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ČINNOSTI, KTERÉ JE TŘEBA DODRŽOVAT PŘI POUŽÍVÁNÍ
PRODLUŽOVACÍHO KABELU:
• Uchopte prodlužovací kabel suchou rukou.
• Nekombinujte prodlužovací kabely.
• Nepoužívejte prodlužovací kabel jako hračku.
• Udržujte děti a domácí zvířata mimo kontakt s prodlužovacím kabelem.
• Zabraňte přehřátí prodlužovacího kabelu, udržujte prodlužovací kabel zcela
natažený.
• Nezakrývejte prodlužovací kabel žádnými předměty.
AKCE PO POUŽITÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU:
• Po ukončení práce odpojte prodlužovací kabel ze zásuvky, uchopte zástrčku,
nikoli kabel.
• Prodlužovací kabel skladujte na suchém místě.
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19 / EU týkající se elektrických a elektronických zařízení značka WEEE označuje potřebu odděleného sběru použitých elektrických a elektronických zařízení.
Výrobky s takovým označením, s pokutou za pokutu, nemohou být hodnoceny
do běžného odpadu společně s jinými odpady. Tyto produkty mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví, vyžadují zvláštní úpravu / využití / recyklaci / likvidaci. Informace o možnostech využití opotřebovaného zařízení naleznete v příslušné městské nebo komunální kanceláři.

www.kobi.pl

SK Výrobok: KOBI LINEA
PARAMETRE: ~230V, 50Hz, max. 2300W, max. 10A
POZOR! Postupujte podľa pokynov nižšie a dodržiavajte odporúčania v
nich uvedené. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k požiaru alebo smrti v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
ČINNOSTI PRED POUŽITÍM PREDLŽOVACIEHO KÁBLA:
• Predlžovací kábel s nápisom „na domáce použitie“ by sa mal chápať
ako určený len na domáce použitie a mal by sa používať iba v suchých
miestnostiach.
• Pred každým použitím skontrolujte technický stav predlžovačky - nepoužívajte
poškodené výrobky.
• Nezabudnite skontrolovať maximálnu spotrebu energie vo wattoch (W)
zariadenia, ktoré chcete pripojiť k predlžovaciemu káblu.
• Výkon pripojeného zariadenia musí zodpovedať výkonu uvedenému na
predlžovacom kábli.
• Skontrolujte maximálne povolené zaťaženie predlžovacieho kábla.
• Technické údaje - Menovitý prúd a maximálne povolené zaťaženie sú
umiestnené na spodnej strane krytu predlžovacieho kábla.
• Nepripájajte k predlžovacím káblom zariadenia, ktorých celková spotreba
energie je vyššia ako povolené zaťaženie.
• Pred pripojením predlžovacieho kábla sa uistite, že pripojené zariadenie nie
je zapnuté.
• Uzemňovacie kolíky sa nesmú odstraňovať ani do nich zasahovať.
• Je zakázané pokúšať sa ho svojpomocne otvárať, upravovať alebo meniť.
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ČINNOSTI, KTORÉ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PRI POUŽÍVANÍ
PREDLŽOVACIEHO KÁBLA:
• Predlžovací kábel uchopte suchou rukou.
• Nekombinujte predlžovacie káble.
• Predlžovací kábel nepoužívajte ako hračku.
• Zabráňte kontaktu detí a domácich zvierat s predlžovacím káblom.
• Zabráňte prehriatiu predlžovacieho kábla, nechajte ho úplne vytiahnutý.
• Predlžovací kábel nezakrývajte žiadnymi predmetmi.
AKCIE PO POUŽITÍ PREDLŽOVACIEHO KÁBLA:
• Po skončení práce odpojte predlžovací kábel zo zásuvky uchopením zástrčky,
nie kabla.
• Predlžovací kábel skladujte na suchom mieste.
Zhodne s Európskym nariadením 2012/19/EÚ, ktoré sa týka elektrických a elektronických zariadení, označenie WEEE poukazuje na nutnosť separovaného zberu použitých elektrických a elektronických
zariadení. Pod hrozbou pokuty nesmú byť takto označené výrobky vyhodené do
obyčajných smetí spolu s iným odpadom. Takéto výrobky môžu byť škodlivé pre
životné prostredie a ľudské zdravie, vyžadujú si špeciálnu formu spracovania / obnovy / recyklácie / zneškodnenia. O možnostiach likvidácie starého zariadenia sa
môžete dozvedieť na príslušnom mestskom alebo krajskom úrade.
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