PRODUCT NAME
Productinformatie
A: Zekeringcompartiment
B: verloopstekker aansluiting
C: Multi reisstekker aansluiting
D: Ontkoppelingsknop

E: U stekker
F: AF stekker
G: UK stekker
H: SAA stekker

Landen gebruik
Stekker: Kan gebruikt worden in:
E

Oostenrijk/ België/ Tsjechië / Chili/ China/ Denemarken/ Egypte/ Finland/ Frankrijk/ Duitsland/ Griekenland/
Hongarije/ IJsland/ India/ Indonesië/ Israël/ Italië/ Jordanië/ Koeweit/ Macau/ Nederland/ Nigeria / Noorwegen /
Pakistan/ Peru/ Polen/ Portugal/ Roemenië/ Rusland / Singapore/ Slowakije / Spanje/ Zweden/ Zwitserland/
Thailand/ Turkije/ Uruguay

F

Brazilië/ Canada/ USA/ China/ Colombia/ Ecuador/ Japan/ Filippijnen / Thailand

G

UK/ Hongkong/ Cyprus/ Ierland/ Maleisië/ Singapore

H

Australië

Aansluiten
1

2

Neem de juiste stekker E, F,G of H voor het des betreffende land en sluit deze aan op verloopstekker
aansluiting B van de reisstekker.
Om de verloopstekker te verwisselen drukt u met een puntig voorwerp op de ontkoppelingsknop D, de
verloopstekker komt los.
Steek de reisstekker in het stopcontact. Sluit het des gewenste apparaat aan op de reisstekker.
Maximaal vermogen aan te sluiten apparaat:
Bij 250V/2.5A netspanning: 625 Watt
Bij 110V/2.5A netspanning: 275 Watt
Gebruik de ontkoppelingsknop D nooit terwijl de reisstekker in het stopcontact zit. Dit kan gevaarlijke
situaties opleveren.
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PRODUCT NAME
Let op

Algemeen
•
•

De reisstekker is geschikt voor 110V en 250V netspanning.
De reisstekker is geen spanning- of stroomadapter (transformator), controleer welk voltage (spanningsnet)
er in het des betreffende land gebruikt wordt en of dit overeenstemt met het spanningsbereik op het aan te
sluiten apparaat.

Problemen oplossen
•
•

Indien het aangesloten apparaat niet werkt.
- controleer of de netspanning van het land overeenkomt met het aangesloten apparaat.
- controleer of de zekering nog in takt is, vervang indien nodig de zekering.
Indien de zekering vervangen dient te worden:
- haal reisstekker uit het stopcontact
- open het zekeringcompartiment met een puntig voorwerp.
- vervang de zekering door een 250V / 3A zekering
- sluit het compartiment weer af met de zekering deksel/houder

Veiligheidsinstructies
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Steek de reisstekker nooit in het stopcontact zonder zekering.
Gebruik alleen zekeringen met dezelfde waarde 250V/3A.
Sluit geen stekker doos aan op de reisstekker, sluit maximaal 1 apparaat aan op de reisstekker om
overbelasting te voorkomen.
Hou de reisstekker buiten bereik van kinderen.
Steek geen voorwerpen in de openingen van de reisstekker.
De reisstekker voert de rand aarde van het aangesloten apparaat niet door.
Open of repareer het product niet.
Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water en reinig met een droge doek.
Onder de volgende omstandigheden haalt u de reisstekker uit het stopcontact en dient u de stekker door
gekwalificeerd personeel te laten repareren:
- Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd
- Het apparaat werkt duidelijk niet naar behoren
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Kijk ook op www.trust.com/14356 voor de meest actuele FAQ, stuurprogramma’s en handleidingen.
•

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende
Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14356/ce

Garantie & copyright
•
Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor meer
informatie kijk op www.trust.com/warranty
•
Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel daarvan te
reproduceren.
NL
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