
CZ Univerzální cestovní adaptér pro celý svět 
Děkujeme Vám za zakoupení cestovního adaptéru Solight PA20. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby 
vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti! 
 
Rozsah použití 100V – 250V AC, max. příkon spotřebiče 1500W. Nominální proud v síti podle země použití: 16A/15A/13A/10A. Pouze pro vnitřní 
použití. Cestovní adaptér je určený zejména pro cestování obyvatel České a Slovenské republiky do zahraničí s nutností připojit uzemněný 
spotřebič, jako je např. vysoušeč vlasů, žehlička, rychlovarná konvice, notebook, apod. Je vhodný pro většinu dvoupólových a třípólových 
uzemněných zásuvek (zástrček) s třídou ochrany I a II; umožňuje bezpečné připojení přenosných elektrických přístrojů kdekoliv na světě. Kromě 
uzemněných spotřebičů může být rovněž bez problémů využit k napájení celé řady přístrojů s plochou vidlicí, např. MP3 přehrávač, digitální 
fotoaparát či kamera, mobilní telefon, GPS apod. 
Cestovní adaptér typ PA20 slouží pouze jako redukce, jeho funkcí 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. 
 
Kompatibilita cestovního adaptéru PA20 k zásuvkám 
    
 
 
 
 
Austrálie, Čína             USA             VB        Itálie       Švýcarsko 
 
Návod k použití 
 
Nasaďte příslušnou výměnnou vidlici na adaptér. Ubezpečte se, že vidlice je pevně nasazena na svém místě. 
Při výměně sejměte vidlici v opačném směru a nasaďte jinou. 
 
Upozornění 
• Nepoužívejte adaptér, pokud jakákoli jeho část byla poškozena. 
• Nevystavujte adaptér působení kapalin nebo vlhkosti. 
• Tento adaptér nesmí být kombinován s jiným adaptérem.  
• Do otvorů cestovního adaptéru nevkládejte žádné další předměty, dráty, sponky atd. Nezasahujte do zapojení! 
• Adaptér neupravuje napětí; vstupní napětí připojovaného přístroje musí odpovídat místnímu síťovému napětí. 
• Neponechávejte adaptér v dosahu dětí. 
• V případě znečištění otřete suchým hadříkem. Čistěte vždy odpojené od elektrické sítě 
• Odpojte adaptér od elektrické zásuvky, pokud není používán. Nesprávné použití automaticky ruší záruku výrobce. Výrobce neodpovídá za 

způsobené škody. 
• Uchovejte tento návod pro budoucí využití. 

 
 
SK Univerzálny cestovný adaptér pre celý svet 
ďakujeme Vám za zakúpenie cestovného adaptéru Solight PA20. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil 
bezpečne a k plnej spokojnosti! 
 
Rozsah použitia 100V – 250V AC, max. príkon spotrebiča 1500W. Nominálny prúd v sieti podľa zeme použitia: 16A/15A/13A/10A. Iba pre vnútorné 
použitie. Cestovný adaptér je určený najmä pre cestovanie obyvateľov Českej a Slovenskej republiky do zahraničia s nutnosťou pripojiť uzemnený 
spotrebič,  ako je napr. sušič vlasov, žehlička, rýchlo varná kanvica, notebook, apod. Je vhodný pre väčšinu dvojpólových a trojpólových 
uzemnených zásuviek (zástrčiek) s triedou ochrany I a II; umožňuje bezpečné pripojenie prenosných elektrických prístrojov kdekoľvek na svete. 
Okrem uzemnených spotrebičov môže byť taktiež bez problémov využitý k napájaniu celej rady prístrojov s plochou vidlicou, napr. MP3 prehrávač, 
digitálny fotoaparát či kamera, mobilný telefón, GPS apod. 
Cestovný adaptér typ PA20 slúži len ako redukcia, jeho funkcia v žiadnom prípade nie je akákoľvek zmena napätia, prúdu, polarity, alebo iné 
elektrické veličiny. Pred použitím adaptéra, si preto vždy zistite napätie miestnej siete, či odpovedá  požiadavkám vašich spotrebičov. Predídete tak 
prípadným poruchám. 
 
Kompatibilita cestovného adaptéru PA20 k zásuvkám 
 
 
 
 
 
 
 
Austrália, Čína               USA                      VB      Taliansko       Švajčiarsko 
 
Návod k použitiu 
 
Nasaďte príslušnú výmennú vidlicu na adaptér. Ubezpečte sa, že vidlica je pevne nasadená na svojom 
mieste. Pri výmene zložte vidlicu v opačnom smere a nasaďte inú. 
 
Upozornenie 
• Nepoužívajte adaptér, ak akákoľvek jeho časť bola poškodená. 
• Nevystavujte adaptér pôsobeniu kvapalín alebo vlhkosti. 
• Tento adaptér nesmie byť kombinovaný s iným adaptérom.  
• Do otvoru cestovného adaptéra nevkladajte žiadne ďalšie predmety, drôty, sponky atď. Nezasahujte do zapojenia! 
• Adaptér neupravuje napätie; vstupné napätie pripojovaného prístroja musí zodpovedať miestnemu sieťovému napätiu. 
• Nenechávajte adaptér v dosahu detí. 
• V prípade znečistenia poutierajte suchou handrou. Čistite vždy odpojené od elektrickej siete 
• Odpojte adaptér od elektrickej zásuvky, pokiaľ nie je používaný. Nesprávne použitie automaticky ruší záruku výrobcu. Výrobca nezodpovedá 

za spôsobené škody. 
• Uchovajte tento návod pre budúce využitie. 



EN Worldwide travel adapter 
Thank you for purchasing Solight PA20 worldwide travel adapter. Please read following instructions carefuly. 

 
Usage range 100V – 250V AC, max. wattage 1500W. Rated network current by coutry: 16A/15A/13A/10A. For indoor use only. It is suitable for 
citizens of Czech republic and Slovakia travelling abroad with need of connection earthed appliances like flatiron, hair dryer, notebook, electric 
kettle etc. This travel adapter is suitable for most 2-pole and 3-pole earthed plugs of protection classes I and II. Except earthed appliances it also 
allows connection of machines with flat plug like MP3 player, digital camera, video recorder, mobile phone, GPS etc. This is the safest way of 
plugging in your portable devices around the world.  
The travel adapter PA20 is reduction (adapter) only. It doesn´t change voltage, current, polarity or any other electrical quantity. To avoid possible 
damage, find out your destination´s voltage in the mains whether it matches your appliance´s requirements.  

 
The PA20 travel adapter socket compatibility 
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Usage instructions 
 

Attach the appropriate interchangeable plug to the adapter. Make sure, the plug is firmly attached on its place. 
When replacing, remove the plug in the opposite direction and attach another. 

 
Warnings 
• Do not use the adapter if any of its part is damaged. 
• Do not expose the adapter to any kind of liquid or moisture. 
• This adapter must not be combined with another adapter. 
• This adapter is not converting voltage; the input voltage of the device you want to connect must match the local power network voltage. 
• Keep away from children. 
• Disconnect the adapter from the receptacle of the electrical circuit when you are not using it. Improper use of the adapter automatically voids 

the manufacturer’s warranty. The manufacturer assumes no liability for damages. 
• Keep these instructions for future use. 

 
Manufacturer/Výrobce/Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 


