
Adapter do zagranicznych wtyczek Revolt (ZX3075)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu:

• adapter

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• napięcie wejściowe: 100 - 250 V AC, 50

- 60 Hz, maks. 15 A, 3 700 W maks.

• napięcie wyjściowe: 100 - 250 V AC, 50

- 60 Hz, maks. 15 A, 3 700 W maks.

• odpowiedni  dla:  urządzenia  elektryczne  z  Australii,  Brazylii,  Chin,  Europy,  Wielkiej

Brytanii, Włoch, USA, Szwajcarii

• wymiary: 50 × 49 × 59 mm

• waga: 54 g.

Użytkowanie

1. Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego.

2. Następnie podłącz urządzenie elektryczne z inną wtyczką do adaptera.

Adapter jest odpowiedni dla urządzeń elektrycznych z:

• Australia

• Brazylia

• Chiny

• Europa

• Wielka Brytania

• Włochy, USA

• USA

• Szwajcaria

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.



• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Upewnij  się,  że  produkt  jest  zasilany  z  łatwo  dostępnego  gniazdka  elektrycznego,  aby

można było szybko odłączyć produkt w razie niebezpieczeństwa.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

Niniejszym PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  ZX-3075-675  i  ZX-3076-675  jest  zgodny  z

dyrektywą RoHS 2011/65/EU + (EU)2015/863.


