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Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e byæ 
umieszczany ³¹cznie z innymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu 
elektrycznego i elektronicznego. Selektywna zbiórka zapobiega przedostawaniu  siê do 
œrodowiska szkodliwych substancji, jakie mo¿e zawieraæ zu¿yty sprzêt. 
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                                                Instrukcja u¿ytkowania
Przejœcie-Adaptor polsko - angielskie 

1. Adaptor s³u¿y do przystosowania urz¹dzeñ posiadaj¹cych wtyk angielski do gniazd 
elektrycznych montowanych w Polsce i innych krajach, które maj¹ ten sam standard 
gniazd i wtyków.
2. Dane techniczne: Max napiêcie wejœciowe: AC ~250V; 50Hz;
Napiêcie wyjœciowe: AC ~250V; 50Hz; 6A max
3. U¿ytkowanie: Adapter przystosowany jest do pracy ci¹g³ej wewn¹trz pomieszczeñ. 
Gniazdo przy³¹czeniowe musi byæ zamontowane blisko zasilanego urz¹dzenia i ³atwo 
dostêpne.
Uwaga!!! Jeœli urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo nale¿y natychmiast od³¹czyæ 
urz¹dzenie i wyj¹æ wtyk zasilacza z gniazda sieciowego.
NIE DOTYKAJ adaptera mokrymi rêkami.
Zabrania siê ingerencji do wewn¹trz adaptera. Adapter jest nierozbieralny i ka¿de 
uszkodzenie zewnêtrzne lub wewnêtrzne adaptera kwalifikuje go do wymiany. Nie 
nale¿y rozbieraæ adaptera.
Niew³aœciwe obchodzenie siê z urz¹dzeniem oraz u¿ytkowanie niezgodnie z 
przeznaczeniem grozi pora¿eniem pr¹dem lub uszkodzeniem urz¹dzeñ 
wspó³pracuj¹cych pod³¹czonych do adaptora.
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