
       

Universální cestovní adaptér typ PA33 s USB nabíječkou ,max. 250 V / 2,5A,   

pro použití ve více než 150 zemích světa. 
 
Vážený zákazníku, 
děkujeme Vám za zakoupení cestovního adaptéru, typ PA33. 
Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti ! 
Elegantní, bezpečný a velmi jednoduše použitelný cestovní adaptér slouží k připojení vašich elektrických  
zařízení po celém světě. Cestovní adaptér je uzpůsoben pouze pro připojení spotřebičů, které nevyžadují 
připojení ochranného kolíku. (spotřebiče třídy II.s dvojitou izolací, k připojení používají pouze tzv.flexo 
vidlici) 
Cestovní adaptér PA33 může být používán pouze do 2,5A, 110V-max.275W nebo 220V-max. 550W 
Cestovní adaptér typ PA33 slouží pouze jako redukce, která umožní použití odlišných  vidlic spotřebičů 
v různých zemích dle uvedeného seznamu. 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. 
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 suchým hadříkem. Čistěte vždy odpojené od elektrické sítě! Cestovní 
adaptér uchovávejte mimo dosah dětí. Nezasahujte do zapojení! 
Podrobný návod k obrázkům uvnitř blistru. 

1. Stiskněte tlačítko č.1. 
2. Vyberte požadovanou vidlici dle místa použití (viz seznam zemí) a tlakem na jezdce (jednoho ze 

čtyř) 
vysuňte a upevněte vidlici ve vysunuté poloze.  
Nezapojujte vaše zařízení do zdířek pouze základního modulu bez redukčního nástavce. 

3. Vidlici vašeho spotřebiče zasunujte do cestovního adaptéru kolmo. 
4. Stiskněte tlačítko č.1. 
5. Zatlačte vybranou vidlici zpět do základní pozice. 

Před vysouváním jakékoli pohyblivé vidlice, musí být všechny tyto v základní poloze. 
Cestovní adaptér  PA33 je vybaven pojistkou 2,5A, kterou můžete vyměnit otočením krytu doleva. Po 
výměně (pouze pojistka 2,5A), kryt opět uzamkněte otočením doprava.Pojistku vyměňujte pouze v případě, 
že cestovní adaptér je odpojen od elektrické sítě.Cestovní adaptér PA33, může být používán pouze pro 
spotřebiče druhé třídy (tzn.spotřebiče s dvojitou izolací, bez ochranného kolíku) a může být použit pouze do 
2,5A (110V-max. 275W, 220V-max.550W)  Jakékoli jiné použití má za následek ztrátu záruky.Výrobce a 
dodavatel v těchto případech nenesou odpovědnost za způsobené škody. 

 
Nezapojujte zařízení do zdířek pouze 

základního modulu bez redukčního nástavce 

        
Redukční nástavce  vkládejte pouze takto: 

 

USB modul:  
 

Opačným zasunutím cestovní adaptor trvale 
znehodnotíte! 

               
Dovozce ČR: Solight s.r.o., CZ 


