Prodlužovací kabel Multi-plug Pro Ambient
Design
1. 3 zásuvky
2. 2 USB porty
3. Tlačítko pro podsvícení Ambient
4. 2 LED svítící pásky
5. Připojovací kabel se zástrčkou

Důležité bezpečnostní pokyny
▪ Toto zařízení mohou používat osoby s omezenými
psychickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi, osoby bez zkušeností anebo bez
znalostí, jestliže jej používají pod dohledem nebo
dostaly pokyny k bezpečnému používání zařízení a
uvědomují si možná rizika.
▪ Toto zařízení není hračka.
▪ Tento spotřebič nesmí používat děti. Uchovávejte
spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.
▪ Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech a mimo jiné také v prostorách, jako jsou:
⋅ kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
⋅ chalupy;
⋅ hotely, motely a další prostory pro bydlení;
⋅ ubytovny typu „bed and breakfast“.
Spotřebič není určen k výhradnímu komerčnímu použití.
▪ Děti jej nesmí čistit ani provádět údržbu bez dozoru.
▪ Zástrčku napájecího kabelu je nutno odpojit ze zásuvky:
⋅ jestliže se během provozu objeví závada,
⋅ před čištěním a ošetřením.
▪ Pokud je kabel spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit pracovník zákaznického servisního oddělení
výrobce nebo osoba s podobnou kvalifikací. Nesprávná oprava může uživatele vážně ohrozit.
▪ Zařízení vždy používejte v souladu s těmito pokyny. Nesprávné použití může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
▪ USB porty používejte pouze pro IT produkty.
Před použitím
Zařízení lze používat pouze k určenému účelu a v souladu s tímto návodem. Z tohoto důvodu si
prosím pozorně přečtěte návod k použití před použitím, protože obsahuje pokyny pro používání,
čištění a péči o zařízení. Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů.
Tento návod k použití uschovejte na bezpečném místě a předejte jej společně se spotřebičem
jakémukoli následnému uživateli. Během používání musí být dodržována bezpečnostní opatření.
Technické specifikace
Vstup: 250 V ~, 16 A, 3680 W, 50-60 Hz
Výstup: DC 5,0 V, 2,4 A, celkem 12,0 W
Stupeň ochrany: IP20
Průměrná aktivní výkonnost: 82,7%
Výkonnost při nízkém zatížení (10%): 78,3%
Příkon bez zatížení: 0,05 W

Další bezpečnostní informace
▪ Výrobek smí být používán pouze v uzavřených, suchých vnitřních prostorech, nesmí se navlhčit ani
namočit! Výrobek nikdy neumisťujte do blízkosti sprchy, vany nebo podobně. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
▪ Nevystavujte výrobek extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření nebo silným vibracím.
▪ Zástrčka musí být připojena k uzemněné zásuvce se síťovým napětím 250 V ~, 50-60 Hz.
▪ Celková spotřeba energie všech připojených spotřebičů nesmí překročit 3680 W.
▪ Spotřebič smí být provozován pouze v suchých, uzavřených vnitřních prostorách.
▪ Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.
▪ Přečtěte si pečlivě návod k obsluze, uschovejte jej na bezpečném místě a předejte jej ostatním
uživatelům zařízení.
▪ Nikdy se nedotýkejte zařízení nebo připojovacího kabelu nebo zástrčky mokrýma rukama, protože
by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
▪ Připojte spotřebič pouze na střídavý proud a napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče. Napájecí
kabel a zástrčka musí být suché.
▪ Zařízení a napájecí kabel musí být chráněny před působením tepla.
▪ Ujistěte se, že je zařízení připojeno tak, aby nepředstavovalo nebezpečí zakopnutí.
▪ Zařízení je aktivní, pokud není odpojena síťová zástrčka.
▪ Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozeny zásuvky a elektrická zařízení, která mají
být připojena. Poškozená elektrická zařízení, ohnuté napájecí kabely a holé dráty zvyšují riziko úrazu
elektrickým proudem.
▪ Nepřetěžujte zařízení. Zapamatujte si limity zatížení v kapitole „Technické údaje“.
▪ Nepřipojujte prodlužovací kabely dohromady! To může prodlužovací kabely přetížit! To představuje
nebezpečí požáru!
▪ Zástrčku na zařízení zapojte přímo do uzemněné zásuvky. Nepřipojujte další prodlužovací kabely
k zařízení.
▪ Nezakrývejte zařízení! Při zvýšeném zatížení se zařízení a připojovací kabel zahřejí, což může
způsobit přehřátí nebo dokonce požár, pokud je zařízení zakryté!
▪ Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený (např. kryt, síťový kabel, síťový vypínač).
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
▪ Nepoužívejte zařízení, pokud jsou poškozeny síťové kabely nebo zástrčky na samotném zařízení
nebo připojených elektrických zařízení.
▪ UPOZORNĚNÍ: Poškozené síťové kabely mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
▪ Síťový kabel vždy naviňte úplně. Zlomené síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
▪ Síťová zástrčka zařízení musí pasovat do zásuvky. Síťová zástrčka nesmí být žádným způsobem
upravována. Nepoužívejte adaptér s uzemněnými elektrickými zařízeními. Nemodifikované síťové
zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
▪ Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, topení, trouby a chladničky.
Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
▪ Udržujte zařízení mimo dosah deště a vlhkosti. Vniknutí vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
▪ Přístroj používejte pouze v suchém oděvu, nejlépe v gumové podrážce nebo na izolační podložce.
▪ Nikdy neotevírejte kryt zařízení. Pokud zařízení, síťový kabel a síťová zástrčka nefungují a nebo jsou
poškozeny, nechte jej okamžitě opravit pouze elektrikářem.
▪ Nikdy nepoužívejte zařízení venku.
▪ Elektrická zařízení vždy odpojte ze zásuvek pomocí síťové zástrčky, nikoli síťového kabelu.
▪ Pokud se zařízení již nepoužívá, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
▪ Používání jiným způsobem, než je popsáno výše, by mohlo poškodit produkt a způsobit nebezpečí,
jako jsou zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd. Celý produkt nesmí být upravován ani měněn!
▪ Tento produkt splňuje zákonné, národní a evropské požadavky.
▪ Všechny uvedené názvy společností a produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Všechna práva vyhrazena.

Použití
Prodlužovací kabel musí být připojen k uzemněné zásuvce se síťovým napětím 250 V ~, 50-60 Hz.
Celková spotřeba energie všech připojených spotřebičů nesmí překročit 3680 W.
Zařízení smí být provozováno pouze v suchých, uzavřených vnitřních prostorách.
Zařízení je vícenásobná zásuvka pro použití v suchých, vnitřních prostorách. Jiné použití nebo
modifikace zařízení jsou považovány za způsob použití, ke kterému není určeno a může způsobit
vážné nehody.
Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za škody způsobené v důsledku použití v rozporu s určením.
Zahájení provozu
Zasuňte síťovou zástrčku prodlužovacího kabelu do řádně uzemněné síťové zásuvky.
Umístěte zařízení na vhodné místo. Chraňte citlivé povrchy před poškrábáním vhodnou podložkou.
Připojte spotřebiče k zásuvkám na zařízení.
Zásuvky a USB porty fungují, jakmile je prodlužovací kabel připojen do správně nainstalované
uzemněné zásuvky. Tyto zásuvky a USB porty lze použít k připojení zařízení, jako jsou kuchyňské
spotřebiče nebo mobilní telefony.
WMF Ambient light světlo ve formě LED pásů lze podle potřeby zapínat a vypínat pomocí tlačítka.
Čištění a péče
Před čištěním odpojte síťovou zástrčku. Vnější část přístroje čistěte pouze navlhčeným hadříkem s
trochou mycího prostředku. Nepoužívejte žádné ostré nebo drsné čisticí prostředky. Nepoužívejte
parní čistič.
Výrobek nevyžaduje údržbu. Uvnitř výrobku nejsou žádné součástky, které vyžadují údržbu, takže by
se nikdy neměl otevírat/rozebírat.
Veškerou údržbu a opravy musí provádět elektrikář nebo specializovaná dílna.
Před čištěním musí být zařízení odpojeno od síťového napětí. Vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky.
Odpojte všechny spotřebiče od zásuvek.
K čištění používejte čistý, měkký a suchý hadřík.
Prach lze odstranit pomocí dlouhého štětce, měkkého, čistého kartáče a vysavače.
Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, čištění alkoholem nebo jinými chemickými roztoky
může poškodit kryt nebo dokonce ovlivnit funkčnost.
Zařízení odpovídá evropským směrnicím 2014/35/EC, 2014/30/EC a 2009/125/EC.
Tento výrobek nesmí být na konci životnosti likvidován jako běžný domácí odpad, ale musí být
umístěn do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Opětné použití, recyklace a další využití starých
zařízení je důležitým příspěvkem k ochraně našeho životního prostředí. O vhodném sběrném místě
se, prosím, informujte u místních správních úřadů.
Koneční uživatelé jsou osobně odpovědní za vymazání jakýchkoliv osobních údajů, které mohou být
uloženy na používaných zařízeních.
Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na
www.wmf.cz/kontakt nebo na čísle 731 010 111.
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