
– 1 –

Мережевий зарядний пристрій на 4 USB-роз’єми

Інструкція з експлуатації

Для моделей:

00108808 00108809 00108888 00108889 
00137240 00137241 00137242 00137248 
00137268 00137269 00137270 00137271 
00137374 00137376 00121946 00137239 
00137257 00121966 00044225 00044236 
00044237 00047779 00047882 00047883 
00047884

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкції 
з експлуатації. Збережіть її та надавайте для 
ознайомлення всім користувачам подовжу-
вача. При його використанні дотримуйтесь 
заходів безпеки, зазначених в цій інструкції 
з експлуатації. Щодо ремонту, будь ласка, 
звертайтеся до продавця.

Застосування

Мережевий подовжувач призначений для 
підключення побутових електроприладів 
до електричної мережі змінного струму 
напругою 220 В і частотою 50 Гц. Пристрій 
призначений для встановлення та вико-
ристання в сухих приміщеннях, лише для 
особистих цілей. Ризик потрапляння рідини 
та вологи в місцях встановлення повинен 
бути виключений.

Під’єднання

Вилка подовжувача вмикається в стандарт-
ну розетку 220 В ~ 50 Гц. Розетка повинна 
бути розрахована на струм не більше 16 А. 
Конструкція розетки повинна забезпечити 

надійний контакт. В гнізда подовжувача 
під’єднуються вилки навантажень (електро-
приладів). Струм навантаження, який підклю-
чається до одного гнізда подовжувача, не 
повинен перевищувати 10 А.

Для підключення пристрою потрібно:

• переконатися в тому, що кнопка переми-
кача живлення подовжувача знаходиться 
в положенні «0» (якщо передбачена 
конструкцією пристрою);

• включити вилку подовжувача в розетку;

• штепсельні вилки електроприладів 
увімкнути у відповідні гнізда подовжувача;

• натиснути на кнопку перемикача жив-
лення - положення «I» (якщо передбачена 
конструкцією пристрою).

Заходи безпеки

Будь ласка, дотримуйтесь заходів безпеки, 
зазначені нижче. Недотримання цих інструк-
цій може призвести до травм і пошкоджень.

УВАГА! 

Ризик смертельного наслідку від удару 
електричним струмом.

• Підключення електроприладів до 
подовжувача, а також подовжувача до 
електричної мережі, повинно здійсню-
ватися тільки за допомогою штепсель-
ної вилки.

Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua



– 2 –

Інструкція з експлуатації

• Перед початком монтажу (демонта-
жу) і підключенням (відключенням) 
пристрою вимкніть напругу живлення, а 
також дотримуйтесь правил з експлу-
атації електроприладів, під’єднаних з 
використанням даного пристрою.

• Не перевантажуйте подовжувач підклю-
ченням декількох потужних пристроїв.

• Не допускається експлуатація подовжу-
вача, який має механічні пошкодження 
чи ослаблені контактні затискачі в 
роз’ємах.

• Не торкайтеся до пошкоджених або 
розкритих частин подовжувача та його 
кабелю. Існує небезпека ураження 
електричним струмом.

• Не здійснюйте очищення подовжувача 
при під’єднаному електроживленні. Пе-
ред очищенням витягніть вилку кабелю 
подовжувача з настінної розетки.

• Не зберігайте та не використовуй-
те подовжувач у місцях можливого 
потрапляння рідини, вологи, пилу та дії 
високих температур.

• Не занурюйте подовжувач в воду.

• Не змінюйте та не допрацьовуйте кон-
струкцію подовжувача.

• Ремонт чи заміну пошкоджених еле-
ментів подовжувача може проводити 
тільки представник сервісного центру 
чи кваліфікований технік.

• Тримайте подовжувач подалі від дітей.

• Не накривайте подовжувач під час його 
роботи.

• Не допускається використання подов-
жувача з перевищенням рекомендова-
них показників сили струму і напруги.

• Недотримання обмежень щодо макси-
мальних навантажень може викликати 
загоряння ізоляції гнучкого кабелю.

• У разі наявності диму або спалаху 
подовжувача необхідно відключити 

його від електромережі і скористатися 
засобами пожежогасіння.

Обслуговування та очищення

Подовжувач не вимагає технічного обслуго-
вування. Очищення подовжувача здійсню-
ється сухою тканиною.

Утилізація

Не спалюйте та не викидайте елек-
тричні прилади разом з побутовими 
відходами! 

У відповідності з чинним законодавством 
використане електричне обладнання під-
лягає окремій утилізації, з використанням 
вторинної переробки, без шкоди для навко-
лишнього середовища. За інформацією про 
утилізацію старого обладнання зверніться, 
будь ласка, до місцевих органів управління. 

Гарантія

Гарантійний термін: 1 рік. Гарантія поши-
рюється на виробничі дефекти. 

Гарантія не поширюється на пошкодження, 
спричинені недотриманням експлуатаційних 
інструкцій, особливо в частині заходів безпе-
ки та рекомендацій по догляду за виробом. 

Строк служби: 2 роки. Використовувати за 
призначенням.

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ».

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, 
Україна

* Відривні талони на технічне обслугову-
вання надаються авторизованим сервісним 
центром.
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