
 

Strona 1 z 2  
 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FENIKS  
Cyprian Pawlaczyk 

ul. Słoneczna 110,  
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy 
Polska - Poland 

NIP: 627-114-97-86 
REGON: 240243739 

 

www.elmic.pl, elmic@elmic.pl  

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDŁUŻACZY ELEKTRYCZNYCH. 
 
 
UWAGA!  
Należy przestrzegad poniższej instrukcji i zaleceo w niej zawartych, gdyż jej nie przestrzeganie może 
doprowadzid do pożaru lub śmierci w wyniku porażenia prądem. 
 
 
 
Instrukcja obsługi: 
 
Definicje: 
 

 Przedłużacze elektryczne do zastosowao domowych / biurowych to przedłużacze przeznaczone  

do użytku w warunkach domowych i / lub biurowych, przedłużacze takie należy go użytkowad 

tylko w pomieszczeniach w których zachowana jest temperatura pokojowa oraz w warunkach 

suchych (bez możliwości narażenia na zalanie cieczą bądź w warunkach wysokiej wilgotności 

powietrza). 

 Przedłużacze elektryczne do zastosowao profesjonalnych to przedłużacze przeznaczone  

do użytku w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, warsztatowych, przemysłowych  

i budowlanych. Przedłużacze takie należy użytkowad tylko zgodnie z przeznaczeniem 

przedłużacza, z uwzględnieniem stopnia ochrony IP. 

Czynności przed użyciem przedłużacza: 
 

 Przed użyciem przedłużacza należy sprawdzid jego stan techniczny – zabronione jest 

użytkowanie przedłużaczy w których jakakolwiek częśd jest uszkodzona – WYSTĘPUJE 

ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM / WYSTĄPIENIA POŻARU. 

 Przed podłączeniem urządzenia / urządzeo do przedłużacza, należy sprawdzid maksymalny 

sumaryczny pobór prądu w watach (W) urządzenia / urządzeo, które chcemy jednocześnie 

podłączyd do przedłużacza. Sumaryczna moc podłączanego urządzenia / podłączanych 

urządzeo musi byd dopasowana do mocy określonej na przedłużaczu. 

 Dane techniczne przedłużacza – w tym przede wszystkim dopuszczalny prąd znamionowy  

i maksymalne dopuszczalne obciążenie znajdują się na obudowie gniazd przedłużacza bądź  

na przewodzie (w zależności od typu przedłużacza). Dane techniczne można również odczytad 

na opakowaniu przedłużacza lub w karcie katalogowej przedłużacza (dostępne na stronie 

www.elmic.pl). 

 Należy sprawdzid jakie jest maksymalne dopuszczalne obciążenie przedłużacza. 

 Przed podłączeniem przedłużacza elektrycznego do sieci, bądź przed podłączeniem urządzenia 

do przedłużacza, należy sprawdzid, czy podłączane urządzenie jest wyłączone. 

 Przed rozpoczęciem pracy przedłużacz powinien byd całkowicie rozwinięty. 

  

http://www.elmic.pl/
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Czynności na które  należy zwrócić szczególną uwagę podczas eksploatacji przedłużacza: 
 

• Przedłużacz do użytku domowego / biurowego należy użytkowad wyłącznie w pomieszczeniach 

suchych z dala od źródeł wilgoci czy innych cieczy.  

• Przedłużacze do użytku profesjonalnego należy użytkowad zgodnie z ich przeznaczeniem  

i stopniem ochrony – przeznaczenie – ogrodowe, warsztatowe, budowlane, etc. 

• Pozycja robocza przedłużacza (zwłaszcza przedłużaczy o długości L > 5 mb – zawsze rozwinięta. 

• Przedłużacz i podłączane urządzenia obsługujemy wyłącznie suchymi dłoomi. 

• Nie należy łączyd przedłużaczy. 

• Nie używad przedłużacza jako zabawki – chronid przed dziedmi, istnieje ryzyko utraty zdrowia – 

porażenie, zapętlenie, etc. 

• Chronid zwierzęta domowe przed kontaktem z przedłużaczem. 

• Nie należy dopuszczad do przegrzewania przedłużacza. 

• Nie należy przykrywad przedłużacza żadnymi przedmiotami. 

• Nie należy: deptad przedłużacza, rzucad przedłużaczem, narażad przedłużacz na uszkodzenia 

mechaniczne, przejeżdżad po przedłużaczu, umieszczad jakichkolwiek przedmiotów na 

przedłużaczu. 

• W przypadku konieczności użytkowania przedłużacza w ciągach komunikacyjnych należy 

stosowad osłony. 

• Do transportu używad wyłącznie uchwytu przedłużacza, nie ciągnąd za przewód! 

 

Czynności po użyciu przedłużacza: 
 

• Po zakooczonej pracy z przedłużaczem należy przedłużacz odłączyd z gniazda sieciowego 

zawsze chwytając wyłącznie za wtyczkę, nigdy zaś nie za przewód. 

• Przedłużacz należy przechowywad w suchym miejscu w postaci zwiniętej. 

 

Ograniczenia: 
 

 Zabrania się jakichkolwiek samodzielnych prób demontażu, modyfikacji, przeróbek czy napraw 

przedłużacza bądź jego elementów składowych, w przypadku konieczności wykonania naprawy 

– proszę zwrócid się do serwisanta / elektryka posiadającego stosowne uprawnienia. 

 Zabrania się usuwania i / lub mostkowania i / lub jakiejkolwiek ingerencji w jakichkolwiek 

części składowe przedłużacza, w tym przede wszystkim włączników, bolców uziemiających, 

zabezpieczeo termicznych, zabezpieczeo przeciążeniowych. 

 
 
UWAGA: Uszkodzenia mechaniczne, elektryczne i termiczne nie podlegają warunkom gwarancji. 
 
 


