
Zásuvka běžného autozapalovače 12V nebo  

24V se svorkami           

105914 

Výhody                       

- izolovaný                      

- plusový kabel označen          | 

!celý! červeně 

Specifikace 

- určeno pro spotřebiče s nízkým příkonem (max. 7,5A) 

- max. příkon 7,5A (90W při 12V; 180W při 24V) 

- napájení 12V nebo 24V 

- délka kabelu 40cm 

Návod k použití 

- připojte adaptér k autobaterii, černou svorku na - pól a 

červenou na + pól 

- do zásuvky zapojte spotřebič vybavený běžnou 12V nebo 

24V zástrčkou do zásuvky autozapalovače 

Výstraha 

Nepatří do rukou dětem ani mladistvým. Výrobek používejte 

pod dohledem. Vždy si přečtěte tento návod před použitím. 

V případě nejasností kontaktujte prodejce. Výrobek po 

ukončení jeho živostnosti recyklujte do elektro odpadu u 

prodejce nebo do veřejných kontejnerů. 
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