
       

Univerzálny cestovný adaptér typ PA32 max. 250 V / 2,5A,   

pre použitie vo viac ako 150 krajinách sveta. 
 
Vážený zákazník, 
ďakujeme Vám za zakúpenie cestovného adaptéra, typ PA32. 
Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti ! 
Elegantný, bezpečný a veľmi jednoducho použiteľný cestovný adaptér slúži na pripojenie vašich 
elektrických  zariadení po celom svete. Cestovný adaptér je prispôsobený len pre pripojenie spotrebičov, 
ktoré nevyžadujú pripojenie ochranného kolíka. (spotrebiče triedy II. s dvojitou izoláciou, k pripojeniu 
používajú len tzv. flexo vidlicu) 
Cestovný adaptér PA32 môže byť používaný len do 2,5A, 110V-max.275W alebo 220V-max. 550W 
Cestovný adaptér typ PA32 slúži len ako redukcia, ktorá umožní použitie odlišných  vidlíc spotrebičov 
v rôznych krajinách podľa uvedeného zoznamu. Jeho funkciou v žiadnom prípade nie je akákoľvek zmena 
napätia, prúdu, polarity, nebo inej elektrickej veličiny. Pred použitím adaptéra, si preto vždy zaistite napätie 
miestnej siete, ak zodpovedá požiadavkám vašich spotrebičov. Predídete tak prípadným poruchám. 
Pri použití najprv inštalujte adaptér do zásuvky a následne pripojte do adaptéra spotrebič. Pri odpájaní zo 
siete postupujte rovnakým spôsobom, najprv odpojte spotrebič a potom vyberte adaptér zo zásuvky.  
Cestovný adaptér používajte vždy len suchý a čistý. 
Do otvorov cestovného adaptéra nevkladajte mimo požadovaných  spotrebičov, žiadne ďalšie predmety, 
drôty, sponky atď. V prípade zašpinenia utrite suchou handričkou. Čistite vždy odpojené od elektrickej siete! 
Cestovný adaptér uchovávajte mimo dosah detí. Nezasahujte do zapojenia! 
Podrobný návod k obrázkom vo vnútri blistra. 

1. Stlačte tlačidlo č.1. 
2. Vyberte požadovanú vidlicu podľa miesta použitia (viď zoznam krajín) a tlakom na jazdca (jedného 

zo 4) 
vysuňte a upevnite vidlicu vo vysunutej polohe.  
Nezapájajte vaše zariadenie do zdierok len základného modulu bez redukčného nástavca. 

3. Vidlicu vášho spotrebiča zasuňte do cestovného adaptéra kolmo. 
4. Stlačte tlačidlo č.1. 
5. Zatlačte vybranú vidlicu späť do základnej pozície. 

Pred vysúvaním akejkoľvek pohyblivej vidlice, musia byť všetky tieto v základnej polohe. 
Cestovný adaptér  PA32 je vybavený poistkou 2,5A, ktorou môžete vymeniť otočením krytu doľava. Po 
výmene (len poistka 2,5A), kryt opäť uzamknite otočením doprava. Poistku vymieňajte len v prípade, že 
cestovný adaptér je odpojený od elektrickej siete. Cestovný adaptér PA32, sa môže používať len pre 
spotrebiče druhej triedy (tzn. spotrebiče s dvojitou izoláciou, bez ochranného kolíka) a môže byť použitý len 
do 2,5A (110V-max. 275W, 220V-max.550W)  Akékoľvek iné použitie má za následok stratu záruky. 
Výrobca a dodávateľ v týchto prípadoch nenesú zodpovednosť za spôsobené škody. 

 
Nezapájajte zariadenie do zdierok len 

základného modulu bez redukčného nástavca 

        
 
 
 
 
 
 

Redukčné nástavce vkladajte len takto: 

 
   

Opačným zasunutím cestovný adaptér trvale 
znehodnotíte! 

               
Dovozca SR: Solight s.r.o., Slovenská republika 


