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WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW MAGNETYCZNYCH
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OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Zakupiony przez Państwa produkt jest mocowany przy użyciu 
magnesów. 
Magnesy trwałe i tworzywa magnetyczne to produkty techniczne,  
które wymagają przy kontakcie z nimi zachowania środków 
ostrożności. 

Prosimy o przekazanie tych wskazówek wszystkim pracownikom, 
klientom i innym osobom, które korzystają z naszych produktów. 
Prosimy uważnie przeczytać wskazówki przed zastosowaniem. W 
razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji. Firma VETTER 
Industrie GmbH uchyla się od odpowiedzialności za wady, które 
powstaną wskutek nieprawidłowej obsługi magnesów.

OBSŁUGA

 ► Nie układać elementów żelaznych (narzędzia, gwoździe, noże  
 itp.) w pobliżu magnesów. 

 ► Magnesy mogą się zwierać, kolidować ze sobą lub przyczepiać  
 się do powierzchni metalowych, w związku z czym może  
 pojawić się pył metalowy, odłamki, łamliwość. 

 ► Nosić okulary ochronne i rękawice ochronne, aby uniknąć  
 urazów oczu i ściśnięcia. 

 ► Osoby z rozrusznikami serca nie mogą narażać się na  
 oddziaływanie pól magnetycznych. 

 ► Należy trzymać urządzenia elektroniczne i magnetyczne  
 nośniki danych z dala od pól magnetycznych. 

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:
KONIECZNIE PRZECZYTAĆ PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU!

 ► Niebezpieczeństwo zranienia na skutek ściśnięcia 
 ► Niebezpieczeństwo zranienia przez odłamki 
 ► Zagrożenie ze strony pól magnetycznych 
 ► Rozruszniki serca 
 ► Magnetyczne nośniki danych (karty kredytowe, karty pamięci itp.) 
 ► Urządzenia elektroniczne (telefony komórkowe, komputery,  

 monitory itp.) 
 ► Ryzyko pożarowe 
 ► Zagrożenie dla zdrowia przy kontakcie z żywnością i wodą pitną  

ZAGROŻENIE ZE STRONY MAGNESÓW

OBSŁUGA

 ► Nie wolno obrabiać magnesów mechanicznie, piłować ich lub  
 wiercić w nich otworów. 

 ► Powstający pył wiercenia / pył magnesów jest bardzo łatwo  
 zapalny. 

 ► Alternatywnie można zakleić lub opuścić magnesy do moco- 
 wania. 

 ► Trzymać magnesy z dala od gorąca i otwartych płomieni! 
 ► Magnesy mają cienką powłokę (nikiel, złoto lub cynk),  

 która może się ścierać lub zmieniać na skutek nadmiernego  
 użytkowania. 

 ► Nie zaleca się stosowania magnesów w bezpośrednim  
 kontakcie z żywnością, ponieważ jony metali mogą rozpuścić  
 się w środowisku zawierającym wodę.

TRANSPORT

Przy wysyłce magnesów należy przestrzegać obowiązujących 
regulacji dotyczących magnetycznych pól rozproszonych w trans-
porcie powietrznym (przepisy IATA dotyczące substancji niebez-
piecznych). Te regulacje obowiązują także dla wmontowanych 
magnesów.

ZWIĘKSZONA OSTROŻNOŚĆ W PRZYPADKU DZIECI 

Magnesy nie mogą dostać się w ręce dzieci. Przy zabawie magnesami 
występuje dla dzieci ryzyko włożenia ich do gniazdek elektrycznych, 
połknięcia lub ściśnięcia palców! 
Dzieci w wieku poniżej 10 lat pod żadnym pozorem nie powinny 
mieć kontaktu z magnesami.


