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Przed przystąpieniem do instalacji uchwytu, należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się ze sprzedawcą 
lub dystrybutorem urządzenia.
UWAGA: Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. 

GA: Należy się upewnić, że w zestawie są wszystkie elementy wymienione na 
   liście. Jeżeli brakuje jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona, należy 
   skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
UWAGA: Po zawieszeniu urządzenia, należy się upewnić, że jest ono dobrze  
   przymocowane. Należy okresowo (np. co kilka miesięcy) sprawdzać, czy śruby i  
   inne elementy nie poluzowały się i są solidnie zamocowane. 

• Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie miejsca i sposobu montażu.
• Instalacja uchwytu powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę 
cechującą się dobrymi umiejętnościami mechanicznymi, znającą konstrukcję 
budynku oraz dobrze rozumiejącą instrukcję obsługi.
• Należy się upewnić, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z 
podłączonymi do niego urządzeniami.
• Nie należy przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia.
• Podczas przymocowywania urządzenia, należy skorzystać z pomocy drugiej 
osoby. 
• Śruby należy dokręcić mocno, lecz nie za mocno. Zbyt mocne dokręcenie może  
doprowadzić do zniszczenia lub osłabienia gwintu.
• Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
UWA
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Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem 
separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner 
Lebensdauer nicht zusammen mit dam normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses 
Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschilchen Gesundheit nicht durch 
unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung 
von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden 
kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags 
konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. 

Vertrieben durch LECHPOL Electronics BV, Nijverheidsweg 15 4311RT Bruinisse, Niederlande.

English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This 
marking shown on the product or Its literature, indicates that It should not be disposed with other household 
wastes at the end of its working life. To prevent possible harm lo the environment or human health from 
uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to 
promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer 
where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can 
take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check 
the terms and conditions of the purchase contract This product should not be mixed with other commercial 
wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.

Français
Élimination correcte de ce produit
(Déchets d’équipements électriques et électroniques)

Le marquage sur le produit ou dans la documentation liée, indique qu’après l’écoulement de la période 
d’utilisation, il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter toute atteinte à 
l’environnement ou à la santé humaine liée à l’élimination non contrôlée des déchets, nous vous prions de 
séparer le produit des autres types de déchets et de le recycler de façon responsable pour promouvoir la 
réutilisation durable des ressources matérielles comme une pratique durable. Pour plus d’informations sur 
où et comment recycler de manière sûre ce produit pour l’environnement, les utilisateurs particuliers doivent 
contacter le détaillant où ils ont effectué l’achat de ce produit, ou les autorités locales. Les utilisateurs en 
entreprise doivent contacter avec leur fournisseur et vérifier les termes du contrat d’achat. Le produit ne 
doit pas être mélangé avec d’autres déchets commerciaux.

Fabriqué en République populaire de Chine pour LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne rue Garwolińska 1, 
08-400 Garwolin
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Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie 
okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby 
uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania 
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu 
promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji 
na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w 
gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali 
zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze 
swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami 
komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu 
trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. 
Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor 
datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri 
si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt 
rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, 
pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii 
sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate 
in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Россиа 
Надлежащий способ утилизации продукта
(изношенное электрическое и электронное оборудование)

Маркировка, находящаяся на продукте или в касающихся его текстах, указывает на то, что по истечении 
срока эксплуатации устройство не следует выбрасывать вместе с другими отходами домашнего хозяйства. 
Чтобы избежать вредного влияния на окружающую среду и здоровье людей вследствие неконтролируемого 
удаления отходов, просим отделить продукт от отходов иного типа и отправить его на повторную переработку 
с целью способствования и поддержки повторного использования материальных ресурсов в качестве 
постоянной практики. В целях получения информации о месте и способе безопасной для окружающей 
среды повторной переработки этого продукта индивидуальные пользователи должны обратиться в пункт 
розничной торговли, где они приобрели этот продукт, или в органы местной администрации. Корпоративные 
пользователи должны обратиться к своему поставщику и проверить условия договора купли-продажи. 
Продукт не следует утилизировать вместе с другими коммерческими отходами.

Изготовлено в КНР для «LECHPOL Zbigniew Leszek», Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin





www.cabletech.pl


