
Przedłużacze meblowe / Pop-up extension sockets

Listwa przyłączeniowa przeznaczona do montażu bezpośrednio w blatach mebli biurowych (m.in. biurek, 
stołów itp.) oraz domowych (pokoje, kuchnie). Konstrukcja listwy obejmuje nieruchomą obudowę 
montowaną w meblu oraz cześć ruchomą - pokrywę wykonaną z aluminium z 3 gniazdami 
przyłączeniowymi. Listwa może być montowana w blatach od 25 mm grubości. 

Ważne! Listwę należy stosować w pomieszczeniu którego instalacja elektryczna posiada jednoznacznie 
oznaczony przewód fazowy i neutralny. Zabrania się używania listwy w instalacjach zewnętrznych i 
urządzeniach o dużej wilgotności.

Electric socket designed for direct installation in the office desk and home table top. The construction 
composed of the stationary cover - to be installed in the furniture desk and the movable part made of 
aluminum. Electric socket can be installed in the table top from 25 mm thickness. 

Warning! Electric socket must be used inside  the room with clearly defined phase wire and neutral wire. It 
is strictly prohibited to use the pop-up extension socket for the outside installation as well as in the room of 
high humidity.

› zasilanie / rated voltage  - 230 V ~ 50 Hz            

› maksymalna moc / max power - 3600W

› natężenie nominalne / rated current - 16 A

› materiał / material -  aluminium  

› uziemienie / earthing - tak / yes
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Dyrektywy EMC (2004/108/EC) oraz LVD (2006/95/EC)
Oznakowanie CE
Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych wprowadzających dyrektywy:
-kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2004/108/EC
- niskonapięciowa LVD 2006/95/EC, dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania przy namięciu nominalnym od 50V AC do 1000V AC oraz od 
75V DC do 1500V DC.

EMC Directive 2004/108/EC and LVD Directive 2006/95/EC
CE Marking
Our products meet requirements formulated in directives:
-  electromagnetic compatibility Directive EMC 2004/108/EC ;
- electrical equipment Directive LVD 2006/95/EC for use within voltage limits 50V AC to 1000V AC and 75V DC to 1500V DC.

Dyrektywa RoHS 2002/95/EC
Informacja dla użytkowników dotyczącza ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, że nasze produkty podlegające przepisom dyrektywy RoHS, dotyczącej użycia niebezpiecznych w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że nasze produkty zostały przetestowane i 
nie zawierają substancji niebezpiecznych w ilościach mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka bądź środowisko naturalne.

RoHS 2002/95/EC Directive
User's information on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment:
In the interest of human health and friendly environment we assure that our products meet ROHS Directive requirements and don't contain any harmful substances in quantities which can 
be dangerous to human health and the environment. 

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych:
Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczonego ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby 
zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia. Nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenia należy oddać do odpowiedniego 
punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz 
lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Directive WEEE 2002/96/EC
User's information on waste electrical and electronic equipment:
To help protect the environment and human health, please do not dispose this electronic socket with household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your 
municipal office.
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Product technical drawing / Rysunek techniczny produktu
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Montaż
Installation

Odkręć wkręty podtrzymujące wspornik, a
następnie go zdejmij
Remove screws which on keep plate, then 
off the keep plate

Zamontuj dolną część do blatu przy pomocy
wkrętów
Fix the bottom box on table top by screws

Naciśnij przycisk by otworzyć produkt
Press the button to open the product

Umieść osłonę z powrotem, przykręć
Put the cover plate back, and then screw it

Odkręć dwa wkręty i rozdziel dolną część od
osłony
Remove the two screws and separate the 
bottom box from cover plate

Umieść ponownie wspornik, przykręć
Put the keep plate back, and then screw it
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