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permissible extension load specified in the technical specifications and the rat-
ing label.

11. Before connecting the extension cable to the mains, check that the extension cord 
or devices connected to it are switched off.

12. The extension lead should be connected to a mains socket with a protective pin 
(earthing).

13. Do not connect extension cords with each other.
14. Do not cover the extension cord.
15. Do not touch the extension cord or devices connected to it with wet or damp hands. 

If the extension cord comes in contact with water, immediately disconnect it from 
the power source.

16. Protect the power cord of the extension cord from mechanical damage, i.e. bend-
ing, abrasion, bending, etc.

17. Unused extension cord should be disconnected from the power outlet by grasping 
the plug and not the power cord.

18. The extension cord should be stored in a curled form in a dry place.
19. The device should be cleaned with a dry and soft cloth. Do not use abrasive pow-

ders, alcohol, solvents, or other strong detergents.
20. Product is not a toy. The device and packaging must be kept out of the reach of 

children and animals.

8 9

Podmínky bezpečného používání 

1. Návod na obsluhu je neodlučitelnou součástí výrobku a je nutno jej uchovávat spo-
lu se zařízením. 

2. Před zahájením používání zařízení je nutno se seznámit s návodem na obsluhu a s 
technickou specifikací zařízení a bezpodmínečně je dodržovat. 

3. Používání zařízení v rozporu s návodem na obsluhu a v rozporu s jeho určením 
může způsobit poškození zařízení, požár, zásah elektrickým proudem nebo i jiná 
nebezpečí pro použivatele. 

4. Výrobce nenese zodpovědnost za poškození majetku nebo těla, která mohou vznik-
nout v  důsledku používání zařízení v rozporu s jeho určením, technickou specifi-
kaci a návodem na použití.

5. Před zahájením používání je nutno zkontrolovat, zda zařízení nebo jakákoliv jeho část 
nejsou poškozeny. Poškozené zařízení se nesmí používat. 

6. Nesmí se otevírat, rozkládat na součásti nebo upravovat zařízení. Jakékoliv opravy 
může provádět pouze autorizovaný servis. 

7. Prodlužovačka je výrobek pro domácí, kancelářské a podobné použití, v suchých 
podmínkách. 

8. Zařízení je nutno chránit před: úpadkem a otřesy  vysokými a nízkými teplotami  
vlhkem, zalitím a ostříkáním  přímým slunečním zářením  působením chemických 
látek  a jinými faktory, které by mohly negativně ovlivnit zařízení a jeho fungování. 

9. Před zahájením používání rozviňte prodlužovačku (abyste zabránili přehřátí bubnu)   
zkontrolujte, zda není poškozená. Prodlužovačku nepoužívejte, pokud je jakákoli její 
část poškozená, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru  

zkontrolujte technické údaje prodlužovačky, a zejména přípustný jmenovitý proud a 
maximální přípustné zatížení  zkontrolujte, zda technické údaje připojovaného zaří-
zení jsou shodné s technickými údaji prodlužovačky.

10. K prodlužovačce nepřipojujte zařízení, jejichž celkový výkon a jmenovitý proud jsou 
vyšší než přípustné zatížení prodlužovačky uvedené v technické specifikaci a na 
výkonovém štítku.

11. Před připojením prodlužovačky k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou prodlužovačka 
nebo k ní připojená zařízení vypnuty.

12. Prodlužovačku připojte do síťové zásuvky s ochranným kolíkem (uzemněním).
13. Nespojujte několik prodlužovaček.
14. Prodlužovačku nezakrývejte.
15. Nedotýkejte se prodlužovačky ani k ní připojených zařízení vlhkýma nebo mokrýma 

rukama. Pokud přijde prodlužovačka do styku s vodou, ihned ji odpojte od zdro-
je napájení.

16. Napájecí vodič prodlužovačky chraňte proti mechanickému poškození, tj. ohnutí, 
prodření, zalomení atp.

17. Nepoužívanou prodlužovačku odpojte ze síťové zásuvky uchopením za zástrčky, a 
nikoli za kabel.

18. Prodlužovačku uchovávejte stočenou v suché místnosti.
19. Zařízení je nutno čistit pomocí suchého a měkkého hadříku.  K čištění se nesmějí 

používat čisticí prášky, alkohol, rozpouštědla nebo jiné silné detergenty. 
20. Tento výrobek není hračka. Zařízení a obal je nutné uchovávat na místě nedostup-

ném pro děti a zvířata. 

 Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Należy przestrzegać przepisów i nie wyrzucać zużytych 
produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowe-
go. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy 

wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.  Please refer to the local collection and segre-
gation rules for electrical and electronic equipment. Observe the regulations and do not dispose 
electrical and electronic equipment with cosumer waste. Proper disposal of used products helps to 
reduce their harmful effects on the environment and human health.  Seznamte se s místními 
pravidly sběru a třídění elektrických a elektronických zařízení. Dodržujte tyto předpisy a nevyhazuj-
te opotřebované elektronické výrobky spolu s normálním komunálním odpadem. Správné skladová-
ní opotřebovaných výrobků pomáhá omezit jejich škodlivý vliv na přírodní prostředí a lidské zdraví.
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Safety instructions 

1. User’s manual is a part of the product and it should be stored with the device.
2. Before use read the user’s manual and check the technical specification of the 

device and strictly obey it.
3. Operating the unit contrary to the instruction manual and its purpose may cause 

damage to the unit, fire, electric shock or other hazards to the user.
4. The manufacturer is not liable for any damages to persons or property caused by 

improper use, contrary to its intended purpose, the technical specifications or the 
user’s manual.

5. Before use check if the device or any of its components is not damaged. Do not 
use damaged product.

6. Do not open, disassemble or modify the device. All repairs may only be made by 
an authorized service center.

7. The extension cord is a product for home, office and similar use, in dry conditions.
8. The device should be protected against: dropping and shaking  high and low tem-

peratures  humidity, flooding and splashing  direct sunlight  chemicals  and 
other factors that could affect the device and its operation.

9. Before use, extend the cable (to avoid overheating the drum) and: check if it is not 
damaged. It is forbidden to use an extension cord if any part of it is damaged, as it 
may cause electric shock or fire  check the technical data of the extension cable, 
especially the permissible rated current and load  check whether the technical data 
of the connected device is compatible with the technical data of the extension cable.

10. Do not connect devices whose total power and rated current are higher than the 


