
Cestovní adaptér EASK-9  

Redukce pro zásuvky v ČR k připojení odlišných vidlic přívodních šňůr spotřebičů z různých zemí. 
Vhodný pro dvoupólové (neuzemněné) a třípólové (uzemněné) vidlice přívodních šňůr třídy I a II. 
Není převodník napětí nebo jiných veličin.  
Elektrické parametry připojeného přístroje musí být shodné s parametry sítě.  
Při použití instalujte adaptér do zásuvky a následně připojte do adaptéru spotřebič. Při odpojování ze 
sítě postupujte opačným způsobem. 
Nepoužívat při poškození adaptéru, vysoké vlhkosti, působení kapalin, vibracích, otřesech, velkých 
výkyvech teplot a v agresivním prostředí. Nepoužívat v kombinaci s jinými adaptéry. Neponechávat 
adaptér v dosahu dětí, výrobek není hračka. Odpojte adaptér od elektrické zásuvky, pokud není 
používán.  
Čistěte bez použití rozpouštědel, vždy odpojené od elektrické sítě, nechte důkladně vyschnout.  
Výrobce ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neodbornou manipulací. Záruka 2 roky od 
zakoupení neplatí při nesprávném použití výrobku. 
 
Maximální příkon připojených spotřebičů: max. 16A, max. 3680W při 230V~. 
 
Výrobce: Technistore, s.r.o., Antala Staška 1859/34, 14000 Praha 4, Česká republika 
Distributor: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 
 

 

Cestovní adaptér EASK-9  

Redukcia pre zásuvky v SR na pripojenie odlišných vidlíc prívodných šnúr spotrebičov z rôznych krajín. 
Vhodný pre dvojpólové (neuzemnené) a trojpólové (uzemnené) vidlice prívodných šnúr triedy I a II. 
Nie je prevodník napätia alebo iných veličín.  
Elektrické parametre pripojeného prístroja musí byť zhodné s parametrami siete.  
Pri použití inštalujte adaptér do zásuvky a následne zapojte do adaptéra spotrebič. Pri odpájaní zo 
siete postupujte opačným spôsobom. 
Nepoužívať pri poškodení adaptéra, vysokej vlhkosti, pôsobeniu kvapalín, vibráciách, otrasoch, 
veľkých výkyvoch teplôt a v agresívnom prostredí. Nepoužívať v kombinácii s inými adaptérmi. 
Neponechávať adaptér v dosahu detí, výrobok nie je hračka. Odpojte adaptér od elektrickej zásuvky, 
ak nie je používaný.  
Čistite bez použitia rozpúšťadiel, vždy odpojené od elektrickej siete, nechajte dôkladne vyschnúť. 
Výrobca ani predajca nezodpovedajú za škody spôsobené neodbornou manipuláciou. Záruka 2 roky 
od zakúpenia neplatí pri nesprávnom použití výrobku. 
 
Maximálny príkon pripojených spotrebičov: max. 16A, max. 3680W pri 230V~. 
 
Výrobca: Technistore, s.r.o., Antala Staška 1859/34, 14000 Praha 4, Česká republika 
Distribútor: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 
 


