
      Warunki Gwarancji 
                

                WTYCZKA spółka z o.o. udziela gwarancji na stacje ładowania na okres 24 miesięcy.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
nieprzestrzegania instrukcji. Poniższe instrukcje nie rozszerzają warunków gwarancji 
ani odpowiedzialności cywilnej producenta. 
Gwarancji funkcjonowania i bezpieczeństwa udziela się pod warunkiem przestrzegania 
następujących wskazówek:  

• Produkt można uruchomić dopiero po zapoznaniu się z załączoną instrukcją obsługi. 

• Produkt może zostać uruchomiony wyłącznie przez wykwalifikowanych 
elektromonterów, którzy znają wymogi prawne oraz zostali przeszkoleni przez 
WTYCZKA 

• Produkt może być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. 

• Naprawa musi być przeprowadzona przez osoby odpowiednio przeszkolone. 

• Nie można dokonywać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie własne modyfikacje 
tego produktu wykluczają odpowiedzialność producenta za szkody. 

• Nie najeżdżać  samochodem na kabel ładowania, wtyczkę ani stację ładowania. 

• Nie demontować pokrywy i nie otwierać obudowy. Urządzenie nie zawiera żadnych 
części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Wszelkie czynności 
serwisowe należy pozostawić wykwalifikowanemu personelowi 

• Używanie uszkodzonego lub wadliwego kabla ładującego lub uszkodzonego lub 
wadliwego gniazda, niewłaściwe użycie ładowarki lub nieprzestrzeganie środków 
ostrożności może spowodować zwarcie, porażenie prądem, wybuch, pożar i 
oparzenia. 

• Nie używać ładowarki, jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu lub jest zabrudzone. 
Przed użyciem sprawdzić kabel i złącze pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń. 

• Nie dotykać żadnych części wewnątrz złącza samochodowego 

• Nie uderzać wtyczką ani kablem ładowania o podłoże, samochód ani stację 

• Nie należy ładowarki zanurzać w wodzie lub wystawiać na działanie strumienia wody 
pod ciśnieniem np. myjka wysokociśnieniowa 

• Ładowarka WTYCZKA nie powinna być obsługiwana przez osoby niepełnoletnie, ani 
znajdujące się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. 

• Podczas wykonywania procesu ładowania bez nadzoru osoby nieupoważnione (np. 
bawiące się dzieci) nie powinny mieć dostępu do ładowarki 

• Podzespoły ładowarki WTYCZKA mogą powodować iskrzenie i zapalenie 
łatwopalnych lub wybuchowych oparów. 

• Nie używać urządzenia ładującego w środowisku zagrożonym wybuchem. 

• Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do ładowania pojazdów, które nie 
wymagają wentylacji podczas procesu ładowania. 

• Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do gniazda ładowania na samochodzie lub 
ładowarce 

• Nie przesuwać po ładowarce WTYCZKA przedmiotów o ostrych krawędziach 

• Odłączyć ładowarkę WTYCZKA od gniazda podczas burzy. 

• Nie wywierać żadnych nietypowych obciążeń mechanicznych na ładowarkę 
WTYCZKA. 



• Nie używać ładowarki WTYCZKA poza dopuszczalnym zakresem temperatur 
otoczenia od -30°C (-22°F) do +50°C (122°F). 

• Do produktu należy stosować wyłącznie osprzęt WTYCZKA. 

• Podczas napraw można stosować wyłącznie części zamienne przedstawione w 
katalogu części zamiennych WTYCZKA. 

• Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych związanych z dalszym rozwojem 
technicznym. 

• Oprócz wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji należy przestrzegać również 
ogólnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania 
wypadkom! 
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