
Cestovní adaptér pro použití v zemích s UK standardem, typ PA28 s uzemněním max. 250 V AC/16 A 
 
Vážený zákazníku,  
 
děkujeme Vám za zakoupení cestovního adaptéru. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám 
sloužil bezpečně a k plné spokojenosti! Cestovní adaptér slouží pouze jako redukce, která umožní připojení odlišných 
vidlic spotřebičů v zemích s UK standardem, např. Velká Británie, Irsko, Kuvajt, Hong Kong a další. Seznam všech 
zemí používající britský standard zásuvek lze najít na obalu výrobku nebo na  http://electricaloutlet.org/type-g. Funkcí 
adaptéru v žádném případě není jakákoli změna napětí, proudu, polarity, nebo jiné elektrické veličiny. Před použitím 
adaptéru, si proto vždy zjistěte napětí místní sítě, odpovídá-li požadavkům vašich spotřebičů. Předejdete tak 
případným poruchám. Při použití nejprve instalujte adaptér do zásuvky a následně připojte do adaptéru spotřebič. Při 
odpojování ze sítě postupujte stejným způsobem, nejprve odpojte spotřebič a pak vyjměte adaptér ze zásuvky. 
Cestovní adaptér používejte vždy pouze suchý a čistý. Do otvorů cestovního adaptéru nevkládejte mimo 
požadovaných spotřebičů, žádné další předměty, dráty, sponky atd. V případě zašpinění otřete hadříkem, nechte 
důkladně oschnout. Čistěte vždy odpojené od elektrické sítě! Cestovní adaptér uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nezasahujte do zapojení!  
 
Cestovný adaptér pre použitie v krajinách s UK štandardom, typ PA28 s uzemnením max. 250 V AC/16 A 
 
Vážený zákazník,  
 
ďakujeme Vám za zakúpenie cestovného adaptéru. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby 
vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti! Cestovný adaptér typ slúži iba ako redukcia, ktorá umožní pripojenie 
odlišných vidlíc spotrebičov v krajinách s UK štandardom, napr. Veľká Británia, Írsko, Kuvajt, Hong Kong a ďalšie. 
Zoznam všetkých krajín používajúci britský štandard zásuviek možno nájsť na obale výrobku alebo na 
http://electricaloutlet.org/type-g.. Funkciou adaptéra v žiadnom prípade nie je akákoľvek zmena napätia, prúdu, 
polarity, alebo inej elektrickej veličiny. Pred použitím adaptéru, si preto vždy zistite napätie miestnej siete, či odpovedá 
požiadavkám vašich spotrebičov. Predídete tak prípadným poruchám. Pri použití najprv inštalujte adaptér do zásuvky 
a následne pripojte do adaptéru spotrebič. Pri odpojovaní zo siete postupujte rovnakým spôsobom, najprv odpojte 
spotrebič a potom vyberte adaptér zo zásuvky. Cestovný adaptér používajte vždy iba suchý a čistý. Do otvorov 
cestovného adaptéru nevkladajte mimo požadovaných  spotrebičov, žiadne ďalšie predmety, drôty, sponky atď. V 
prípade zašpinenia otrite suchou handričkou. Čistite vždy odpojené od elektrickej siete! Cestovný adaptér 
uschovávajte mimo dosahu detí. Nezasahujte do zapojenia!  
 
Výrobce: WorldConnect AG, Switzerland 
Dovozce do ČR/Dovozca do SR: Solight s.r.o 


