
• Podczas wiercenia i dokręcania śrub należy upewnić się, że żadne kable ani przewody 
nie zostaną uszkodzone. Przypadkowe przewiercenie przewodu elektrycznego może 
spowodować niebezpieczne dla życia porażenie prądem elektrycznym!
Podczas pracy z narzędziami elektrycznymi (np. z wiertarką) należy zachować wszelkie 
środki bezpieczeństwa. Nosić okulary ochronne.

• Wszystkie kable należy poprowadzić w taki sposób, aby nie zostały przygniecione lub zagięte 
w uchwycie do terminala płatniczego.

• Regularnie sprawdzać wszystkie połączenia śrubowe i zaciski mocujące (nie rzadziej niż co 
3 miesiące). Regulacja i przesuwanie uchwytu do terminala może spowodować poluzowanie 
się śrub mocujących.

• Nie dokręcać mocno śrub. Zbyt mocne dokręcanie prowadzi do uszkodzenia gwintu i może 
negatywnie wpłynąć na wytrzymałość śrub.

• Nie używać siły przy przesuwaniu/regulacji terminala płatniczego lub uchwytu do terminala 
płatniczego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie terminala. 

• Nie przeciążać uchwytu do terminala płatniczego. Należy przestrzegać specyfikacji 
producenta, dotyczących maksymalnej masy lub rozmiaru terminala płatniczego.

• Nie należy się opierać na uchwycie do terminala płatniczego.
• Nie używać uchwytu do terminala płatniczego do jakichkolwiek innych przedmiotów, poza 

terminalami, do których uchwyt jest przeznaczony.
• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie przeprowadzać montażu samodzielnie, ale 

zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
• Terminale płatnicze generują ciepło. Zagrożenie pożarem!Przedsięwziąć stosowne 

działania związane z odprowadzaniem ciepła i zapobieganiem pożarom. Niektóre 
powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu lub odbarwieniu wskutek odprowadzania ciepła. 
Przedsięwziąć stosowne środki ochronne. 

Pielęgnacja i czyszczenie
• W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, płynu 

czyszczącego na bazie alkoholu ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one 
uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.

• Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

 Ważne informacje

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa, dotyczące uchwytów do terminali 
płatniczych

Szanowni Państwo!
Uchwyty do terminali płatniczych poprawiają funkcjonalność terminala. Jeśli uchwyt jest 
zamontowany na stałe, terminal płatniczy jest zawsze w pożądanej pozycji. 
W zależności od uchwytu do terminala, można regulować wysokość terminala, obracać go 
lub zmieniać jego położenie. Pozwala to na optymalne dopasowanie orientacji terminala do 
potrzeb użytkownika.
Podczas montażu należy przestrzegać kilku ważnych wskazówek bezpieczeństwa. W związku 
z tym prosimy o uważne przeczytanie następujących rozdziałów.

INFORMACJE OGÓLNE
• Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
• Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru, mogą być one niebezpieczne 

dla dzieci.
• Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, 

silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, przemoczeniem.
• Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
• Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt 

przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

• Z produktem obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z 
niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.

• Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna. W przypadku braku 
elementów prawidłowy montaż nie będzie możliwy.

• W zależności od wersji, uchwyty do terminali mogą być przymocowane do płaskiej 
powierzchni (np. stołu) lub po prostu postawione na płaskiej powierzchni. 

• Po uchwytach ustawionych na stole mogą pozostać ślady gumowych stóp, odbite na 
wrażliwych powierzchniach. Zabezpiecz takie powierzchnie odpowiednią podkładką.

• Pamiętaj, że produkt podczas obsługi może się ześlizgnąć, jeśli został ustawiony tylko na 
powierzchni/stole, nawet jeśli na produkcie znajdują się gumowe nóżki. W razie potrzeby 
można zamontować samoprzylepne paski, aby uniknąć ślizgania.

• Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może prowadzić do odniesienia obrażeń ciała 
lub uszkodzenia mienia!

• Uchwyt do terminala przeznaczony jest jedynie do użytku w pomieszczeniach, o ile nie 
podano inaczej.

• Miejsce instalacji należy starannie dobrać w taki sposób, aby po zamontowaniu uchwyt do 
terminala znalazł się w pożądanej pozycji.

• Postępuj ostrożnie podczas składania lub montażu! Produkt posiada ostre krawędzie, co 
powoduje ryzyko odniesienia obrażeń!

• Wykonuj tylko czynności wymagane do zamontowania (lub regulacji) uchwytu do terminala 
płatniczego. Nie demontuj uchwytu do terminala płatniczego oraz nigdy nie próbuj go 
modyfikować ani naprawiać. 

• Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy terminal płatniczy jest odpowiedni do montażu 
na uchwycie do terminala. Jeśli nie, być może potrzebna jest porada fachowca.

• Pracuj na czystej, miękkiej i suchej podkładce. Chronić powierzchnie mebli, odpowiednio je 
zakrywając na czas montażu.

• Podczas mocowania należy koniecznie zwrócić uwagę, aby użyć właściwych śrub. Co do 
zasady uchwyt do terminala jest dostarczany z odpowiednimi wkrętami, ale w niektórych 
przypadkach (w zależności od produktu) konieczne są inne wkręty, które można nabyć u 
wyspecjalizowanych dealerów. 

• Montaż na podłodze jest dozwolony tylko wtedy, gdy podłoga jest odpowiednia do 
takiego montażu. Cienkie podłogi lub podłogi laminowane są zwykle nieodpowiednie. W 
specjalistycznych sklepach można jednak nabyć odpowiednie elementy mocujące dla takich 
miejsc. W przypadku wątpliwości, przed przystąpieniem do montażu należy zwrócić się do 
specjalisty.

• Nie używać siły podczas dokręcania, ponieważ może to zniszczyć lub uszkodzić uchwyt do 
terminala, spowodować utratę gwarancji lub rękojmi!

• Montaż lub instalację należy przeprowadzać bardzo skrupulatnie, ponieważ upadek terminala 
płatniczego i uchwytu do terminala płatniczego może nie tylko spowodować znaczne szkody 
następcze, ale również niesie ze sobą ryzyko obrażeń!

• Upewnij się, że podczas montażu w jego obszarze nie przebywają żadne nieupoważnione 
osoby.
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