
KÁBELDOB
eredeti használati utasítás
RENDELTETÉSSZERŰ ALKALMAZÁS
Kábeldob elektromos berendezések 230 V~ hálózathoz történő csatlakoztatására, száraz, beltéri 
körülmények között.

HASZNÁLATBA VÉTEL, FELHASZNÁLÁS
Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható.
A berendezéseket kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a kábeldobhoz. Vizes, nedves kézzel ne ér-
jen 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 csatla-
koztasson a kábeldobhoz, mert az túlmelegedhet!
A túlmelegedés elleni védelem működésbe lépése után áramtalanítsa, majd a lehűlés után nyomja 
be a visszaállító gombot.

TÁROLÁS, TISZTÍTÁS
Tárolás és tisztítás előtt áramtalanítsa a kábeldobot csatlakozódugójának kihúzásával. A tisztítás 
száraz, puha törlőkendővel történhet. Az elektromos érintkezőket nem érheti víz! Ne használjon tisz-
títószereket.
Tárolása száraz, napfénytől védett helyen történhet, -5 °C – 40 °C között.

FIGYELMEZTETÉSEK
  Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható.

Vizes, nedves kézzel ne érjen a kábeldobhoz, illetve a csatlakoztatni kívánt berendezéshez!
Áramütésveszély! Bármilyen sérülés esetén TILOS tovább használni!
Kerülje a kábeldobon feltüntetett maximális megengedett terhelésnél nagyobb összteljesítményű be-
rendezések csatlakoztatását! (max. W)

  Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész 
megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.

ÁRTALMATLANÍTÁS
  A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az 
a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt 
vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve va-
lamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berende-
zést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen 
is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse 
a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó 
feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a 
hulladékkezelésről: www.somogyi.hu.
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