
Felhasználás: 
 
A berendezéseket kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a kábeldobhoz.  
Vizes, nedves kézzel ne érjen a kábeldobhoz, illetve a csatlakoztatni kívánt 
berendezéshez! 
A kábeldobon kétféle maximális terhelés van feltüntetve,  
attól függően, 
hogy a vezetéke letekert,vagy feltekert állapotban van!  
 
A csatlakoztatáskor vegye figyelembe a kábeldobon feltüntetett maximális 
megengedett terhelést (W). Ennél nagyobb összteljesítményű berendezéseket ne 
csatlakoztasson a kábeldobhoz! 
 
Túlmelegedés esetén a beépített hőkapcsoló megszakítja az áramellátást. 
A hőkapcsoló működésbe lépése után húzza ki az összes készülék dugaszát. 
Miután a dob lehűlt, a hőkapcsoló piros gombjának megnyomásával ismét bekapcsolja 
a készüléket. 
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Használati utasítás 

Tisztelt Ügyfelünk, 
 
Köszönjük, hogy termékünket választotta.  
Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék használata előtt gondosan, és őrizze 
meg későbbi felhasználásra.  
Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e! 

Figyelem: 
 
1.Gyermekektől távol tartandó.  
2.A csatlakoztatott készülék feszültségének és frekvenciájának meg kell felelnie a 
Műszaki adatoknak! 
3. Ha a készülék minősítése (feszültség, teljesítmény, hőmérséklet, frekvencia stb.) 
meghaladja  a  Műszaki leírást, az károsíthatja a készüléket. 
4. Saját biztonsága érdekében kérjük, gondosan kezelje az áramot. 
 

Műszaki adatok: 
1. Névleges feszültség: 230V -250V ~ , 50Hz 
2. Maximális terhelhetőség:  16A / 1000W (feltekert állapotban) 
  16A / 3000W (letekert állapotban) 
3. IP-védettség:  IP20 
4. Vezeték típusa:  H05VV-F 3x1.5mm2 

5 . Vezeték  hossza:   20 méter 

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások) 
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már 
nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.  
Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.  
 Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja 
ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe. 

Származási hely: Kína 
Made in PRC 

Általános információk: 
Kábeldob elektromos berendezések 230 V~ hálózathoz történő csatlakoztatására, 
száraz, beltéri  vagy ideiglenes száraz, kültéri körülmények közötti használatra , 
háztartási célokra.  
Figyelem a terméket nem ipari szintű használatra tervezték! 
A dugaljak IP20 védettséggel rendelkeznek, nedvesség ellen nem védettek! 
Tartós kültéri használatra nem alkalmas! 
Ne merítse vízbe, vagy egyéb folyadékba! 
Ne bontsa meg a borítást, áramütést okozhat! 
Ha a  vezeték megsérült, fejezze be a használatot és válassza le a hálózatról! 
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Tisztítás: 
Tisztítás előtt áramtalanítsa a kábeldobot 
csatlakozódugójának kihúzásával.  
A tisztítás száraz, puha törlőkendővel 
történhet. Az elektromos érintkezőket 
nem érheti víz!  
Ne használjon tisztítószereket. 


