
Přepěťová ochrana/Prepäťová ochrana/Ochrona przepięciowa 

Jmenovité napětí/Menovité napätie/ 230V 

Jmenovitý proud/Menovitý prúd/ 10A 

Osvětlený tlačítkový vypínač/Osvetlený tlačidlový vypínač/  

Resetovatelný elektrický jistič/Resetovateľný elektrický istič X 

Doba odezvy/Doba odozvy < 1ns 

Svodový proud/Zvodový prúd < 20 µA 

Ochranná úroveň/Ochranná úroveň Up <=2 kV (L/N, L-PE, N-PE) 

Jmenovitý vybíjecí proud/Menovitý vybíjací prúd 100 A (L/N) – 8/20µs 

Max. vybíjecí proud/Max. vybíjací prúd 9 kA (L/N) – 8/20µs 

 

CZ Garance bezpečného připojení přístroje 

Upozornění: tato garance není záručním listem Vašeho výrobku firmy Solight. Pro informace o záruce na výrobky odkazujeme na záruční 
podmínky firmy Solight, na platnou národní legislativu týkající se ochrany spotřebitelů a na práva spotřebitele vůči maloobchodníkovi. Záruční doba 
na tento výrobek je 24 měsíců ode dne jeho zakoupení. Doklad o koupi slouží jako doklad pro uplatnění reklamace tohoto výrobku. Záruční doba 
nemá vliv na zde uvedené podmínky garance bezpečného připojení. 

Firma Solight poskytuje svým odběratelům garanci bezpečného připojení dle podmínek uvedených níže. Tato garance je nadstandardní službou. 

Pokud v důsledcích napěťových špiček nebo úderu blesku dojde k poškození zařízení připojeného k jedné z níže uvedených přepěťových ochran 
Solight, firma Solight připojenou aparaturu opraví, nahradí nebo vymění za níže uvedených podmínek. Solight vyplatí náhradu ve výši odpovídající 
přiměřené tržní hodnotě, přiměřeným nákladům na opravu nebo původní hodnotě zařízení, a sice nejnižší částku z těchto možností, do maximální 
výše 5000 EUR. 

Seznam přepěťových ochran, na které se vztahuje garance bezpečného připojení: PO3x, PO4x, PO5x a PO6x ve všech barevných variacích. 
Písmeno „x“ zastupuje číslice „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0“. 

Podmínky: 

 Platí pouze v České republice, Slovenské republice a Polsku. 

 Poškozené zařízení lze reklamovat pouze v případě, že bylo poškozeno napěťovými špičkami nebo úderem blesku ve chvíli, kdy bylo připojeno 
k jedné z výše uvedených přepěťových ochran. 

 Tato garance platí pouze pro původního majitele, který vlastní originální doklad o koupi. Bez originálního dokladu o koupi tato garance 
bezpečného připojení zaniká. 

 Za přiměřenou tržní hodnotu se považuje stávající maloobchodní tržní hodnota stejného nebo podobného modelu, jehož specifikace se shodují 
se specifikacemi uvedenými firmou Solight ve chvíli přijetí nebo schválení reklamace. 

 Veškeré reklamace, které se vztahují na tuto garanci, musí být podány do deseti dnů po dni, kdy vznikla nárokovaná škoda na připojeném 
zařízení. 

 Veškerá připojená zařízení musí být schválená podle platných norem CE a opatřená označením CE. 

 Přepěťová ochrana Solight musí být připojena na řádně uzemněnou zásuvku s řádným elektrickým vedením. Nesmí být používány prodlužovací 
kabely, adaptéry, jiné uzemňovací kabely, elektrické přípojky, proudové ochrany nebo jiné chráněné zásuvky. Obvod musí odpovídat všem 
platným normám v oblasti elektřiny a bezpečnosti. 

 V případě použití přepěťové ochrany s ochranou telefonní a datové linky musí být telefonní kabel také řádně připojen. 

 Firma Solight si vyhrazuje právo provést inspekci nebo nechat provést inspekci poškozených připojených zařízení, jakož i místa, kde vznikla 
škoda. Veškeré náklady na přepravu zařízení k firmě Solight za účelem inspekce jdou na účet majitele. Solight si vyhrazuje právo vyjednávat o 
nákladech na opravu. Pokud firma Solight podle vlastního úsudku dospěje k názoru, že přepravu poškozených zařízení k firmě Solight nelze 
realizovat, může Solight podle vlastního úsudku určit servisního technika, který provede inspekci dotyčného výrobku a učiní odhad nákladů na 
opravu. Případné náklady na přepravu reklamovaného zařízení k opraváři a případné náklady spojené s odhadem jdou výlučně na účet 
majitele. 

 Poškozené výrobky musí být k dispozici pro inspekci až do úplného vyřešení reklamace. 

 Škoda, vzniklá v důsledku použití výrobku firmy Solight k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen, není kryta. 

 Škoda, vzniklá z jiných důvodů než napěťovými špičkami na obvodu Solight přepěťové ochrany, není kryta, s výjimkou škody v důsledku 
napěťových špiček na telefonních linkách, pokud výrobek firmy Solight poskytuje ochranu proti tomuto jevu. 

 Škoda, vzniklá v důsledku nehod nebo kalamit jako je požár, povodeň, zemětřesení, válka, vandalství, krádež, eroze, běžné opotřebení, 
zastarávání a škoda v důsledku poruch nebo nepovolených změn v slaboproudém zařízení, není kryta. 

 Tato garance bezpečného připojení zaniká v případě špatného používání, zneužívání, změně polarity, modifikace, nedbalosti nebo pokud 
výrobek firmy Solight byl jakýmkoliv způsobem změněn. 

 V případě zjištění nekryté škody nebo zaniklé garance bezpečného připojení může firma Solight od žadatele požadovat náhradu dosud 
vynaložených nákladů. 

 Firma Solight v žádném případě není zodpovědná za nahodilé, zvláštní, nepřímé, vícenásobné nebo následné škody, například za ztrátu 
příjmů, zisku nebo úspor, za neprovozuschopnost zařízení, za ztrátu software nebo informací, za nároky třetích stran, za úrazy osob nebo za 
následné práce na opravu škod. 

Jak postupovat 

 Ujistěte se, že máte originální nákupní doklad. 

 Do deseti dnů se spojte s firmou Solight. 

 Reklamační oddělení vás bude poté informovat o dalším postupu vyřizování reklamace. 



SK Garancia bezpečného pripojenia prístroja 

Upozornenie: táto garancia nie je záručným listom Vášho výrobku firmy Solight. Pre informácie o záruke na výrobky odkazujeme na záručné 

podmienky firmy Solight, na platnú národnú legislatívu týkajúcu sa ochrany spotrebiteľov a na práva spotrebiteľov voči maloobchodníkovi. Záručná 

doba na tento výrobok je 24 mesiacov odo dňa jeho zakúpenia. Doklad o kúpe slúži ako doklad pre uplatnenie reklamácie tohto výrobku. Záručná 

doba nemá vplyv na  uvedené podmienky garancie bezpečného pripojenia. 

Firma Solight poskytuje svojim odberateľom garanciu bezpečného pripojenia podľa podmienok uvedených nižšie. Táto garancia je nadštandardnou 

službou. 

Pokiaľ v dôsledku napäťových špičiek alebo úderu blesku dôjde k poškodeniu zariadenia pripojeného k jednej z nižšie uvedených prepäťových 

ochrán Solight, firma Solight pripojenú aparatúru opraví, nahradí alebo vymení za nižšie uvedených podmienok. Solight vyplatí náhradu vo výške 

zodpovedajúcej primeranej tržnej hodnote, primeraným nákladom na opravu alebo pôvodnú hodnotu zariadenia, a síce najnižšiu čiastku z týchto 

možností, do maximálnej výšky 5000 EUR. 

Zoznam prepäťových ochrán, na ktoré sa vzťahuje garancia bezpečného pripojenia: PO3x, PO4x, PO5x a PO6x vo všetkých farebných variáciách. 
Písmeno "x" zastupuje číslice "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0". 

Podmienky: 

 Platí iba v Slovenskej republike a Českej republike. 

 Poškodené zariadenie možno reklamovať iba v prípade, že bolo poškodené napäťovými špičkami alebo úderom blesku vo chvíli, kedy 

bolo pripojené k jednej z vyššie uvedených prepäťových ochrán. 

 Táto garancia platí iba pre pôvodného majiteľa, ktorý vlastní originálny doklad o kúpe. Bez originálneho dokladu o kúpe táto garancia 

bezpečného pripojenia zaniká. 

 Za primeranú tržnú hodnotu sa považuje aktuálna maloobchodná tržná hodnota rovnakého alebo podobného modelu, jeho špecifikácie 

sa zhodujú so špecifikáciami uvedenými firmou Solight vo chvíli prijatia alebo schválenia reklamácie. 

 Všetky reklamácie, ktoré sa vzťahujú na túto garanciu, musia byť podané do desiatich dní po dni, kedy vznikla nárokovaná škoda na 

pripojenom zariadení. 

 Všetky pripojené zariadenia musia byť schválené podľa platných noriem CE a opatrené označením CE. 

 Prepäťová ochrana Solight musí byť pripojená na riadne uzemnenú zásuvku s riadnym elektrickým vedením. Nesmú byť používané 

predlžovacie káble, adaptéry, iné uzemňovacia káble, elektrické prípojky, prúdové ochrany alebo iné chránené zásuvky. Obvod musí 

zodpovedať všetkým platným normám v oblasti elektriny a bezpečnosti. 

 V prípade použitia prepäťovej ochrany s ochranou telefónnej a dátovej linky musí byť telefónny kábel tiež riadne pripojený. 

 Firma Solight si vyhradzuje právo previesť inšpekciu alebo nechať previesť inšpekciu poškodených pripojených zariadení, ako i miesta, 

kde vznikla škoda. Všetky náklady na prepravu zariadení k firme Solight  za účelom inšpekcie idú na účet majiteľa. Solight si vyhradzuje 

právo vyjednávať o nákladoch na opravu. Pokiaľ firma Solight podľa vlastného úsudku dospeje k názoru, že prepravu poškodených 

zariadení k firme Solight nemožno zrealizovať, môže Solight podľa vlastného úsudku určiť servisného technika, ktorý urobí inšpekciu 

dotyčného výrobku a učiní odhad nákladov na opravu. Prípadné náklady na prepravu reklamovaného zariadenia k opravárovi a prípadné 

náklady spojené s odhadom idú výlučne na účet majiteľa. 

 Poškodené výrobky musia byť k dispozícii pre inšpekciu až do úplného vyriešenia reklamácie. 

 Škoda, vzniknutá v dôsledku použitia výrobku firmy Solight k iným účelom, než ku ktorým je výrobok určený, nie je krytá. 

 Škoda, vzniknutá z iných dôvodov než napäťovými špičkami na obvode Solight prepäťovej ochrany, nie je krytá, s výnimkou škody 

v dôsledku napäťových špičiek na telefónnych linkách, pokiaľ výrobok firmy Solight poskytuje ochranu proti tomuto javu. 

 Škoda, vzniknutá v dôsledku nehôd alebo kalamít ako je požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, vandalstvo, krádež, erózie, bežné 

opotrebenie, a škoda v dôsledku porúch alebo nepovolených zmien v slaboprúdom zariadení, nie je krytá. 

 Táto garancia bezpečného pripojenia zaniká v prípade zlého používania, zneužívania, zmene polarity, modifikácie, nedbalosti alebo 

pokiaľ výrobok firmy Solight bol akýmkoľvek spôsobom zmenený. 

 V prípade zistenia nekrytej škody alebo zaniknutej garancie bezpečného pripojenia môže firma Solight od žiadateľa požadovať náhradu 

dosiaľ vynaložených nákladov. 

 Firma Solight v žiadnom prípade nie je zodpovedná za náhodné, zvláštne, nepriame, viacnásobné alebo následné škody, napríklad za 

stratu príjmu, zisku alebo úspor, za neschopnosť prevádzky zariadenia, za stratu software alebo informácií, za nároky tretých strán, za 

úrazy osôb alebo za následné práce na opravu škôd. 

Ako postupovať 

 Uistite sa, že máte originálny nákupný doklad. 

 Do desiatich dní sa spojte s firmou Solight. 

 Reklamačné oddelenie vás bude potom informovať o ďalšom postupe vybavovania reklamácie. 

 

 

 

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

 

 

 


