
 
 

Návod k obsluze – Univerzální cestovní adaptér Travel-Star Plus Kopp 
Děkujeme za zakoupení zboží v našem obchodě. Objednací číslo 101783 

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na 
záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny 

nedodržením bezpečnostních přepisů nebo neodborným zacházením 
s oběma přístroji nebo. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na 
záruku.  

- Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří tak do 
rukou malých dětí! 
- Nenamáčejte přístroje nikdy do vody. Nevystavujte přístroje vibracím, otřesům 
nebo velkým výkyvům teplot. 
-  Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy 
do vnitřního zapojení přístrojů. 
 
Čištění a údržba 
Opravy nechte provádět jen odborníkům. Přístroje přineste k prodejci a nechte je 
odborně přezkoušet. Otevření pouzder přístrojů nebo neodborné zacházení 
s nimi vedou k zániku záruky. 
 
Důležité upozornění (ručení) 
Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny. 
Tento přístroj není žádnou dětskou hračkou. Skladujte jej mimo dosah dětí. 
 
Konstrukce výrobku odpovídá Evropským a národním normám a směrnicím. 
Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými 
normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Upozornění: 
Tento návod v českém je jazyce má poněkud jiné znění, (uspořádání) než 
originální návod k obsluze. Některé nepodstatné informace byly vynechány 
potažmo zkráceny, některé jsou naopak popsány podrobněji. 

Návod a zásady: Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité 
informace a pokyny k uvedení adaptéru do provozu a k jeho užívání. Pokud 
adaptér předáte třetí osobě dbejte na to, aby jste jí odevzdali i tento návod 
k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli kdykoli přečíst!  
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Ať jdete kamkoliv, Výš cestovní zásuvkový adaptér se postará o bezpečné 
připojení Vašeho elektrického spotřebiče k místní síti. V jakékoli cizí zemi máte 
k dispozici 3 typy síťových zástrček: 1. Eurozástrčku, 2. Tvarovanou zástrčku, 3. 
Zástrčku s uzemněním 
 
Použití tohoto adaptéru je bezpečné a jednoduché. A) otočte šipku na zásuvce 
adapteru na označení příslušné země B) zastrčte adapter do zásuvky na zdi C) 
připojte zařízení k výstupu adapteru, kolíky zástrček, které nejsou aktivní – nejsou 
pod napětím, povolená hodnota proudu je maximálně 16A/250Voltů 
 
Adaptér Travel-Star Plus není transformátor ani měnič kmitočtu. Naznačený 
zástrčkový systém koresponduje s oficiální tabulkou podle jejich převážného 
výskytu. V některých zemích se pak vyskytují i takové systémy zástrček a zásuvek, 
kde Travel-Star Plus není možné použít.  
 
-(Severní, Střední a Jižní Amerika, Japonsko, Jižní a Východní Asie - variabilně buď 
s konektorem pro uzemnění, nebo bez něj) 
 
-(Austrálie a Nový Zéland, Čína atd.) 
 
-(Všechny země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska atd. – Zásuvkový 
systém kombinující britský zásuvkový standard pro zásuvky s kulatou a hranatou zásuvkovou 
dírou. 
 
-Evropa se středním kontaktem uzemnění (Francie, Belgie atd.) Jižní Amerika a Afrika. 
 
-Itálie, Švýcarsko atd. (s odnímatelným uzemňovacím kolíkem) 
 
-Zásuvkový systém USA s dodatečnou funkcí pro připojení k zásuvce bez bezpečnostního 
kontaktu 

 
 

TOP BATTERY s.r.o., Pražská 68/12, 10200, Praha 10 - Hostivař, kamenná 
prodejna otevřena Po-Pá, 8-18h, +420272654238, www.topbattery.cz 
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