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Návod k instalaci vestavné zásuvky 

Přečtěte si prosím pozorně tento návod před instalací a uvedením zásuvky do 

provozu a dbejte všech bezpečnostních pokynů! 

 

Popis zařízení 

Vestavné zásuvky řady „JGD“ poskytují elektrickým zařízením se standardizovaným 

zástrčkovým připojením připojení k elektrické síti. 

 

Bezpečnostní pokyny 

V případě nesprávného použití nebo nesprávné manipulace nelze vyloučit nebezpečí osob 

nebo poškození připojených zařízení. Před montáží nebo demontáží odpojte přístroj od 

napětí. Práce na elektrické síti smějí vykonávat pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou 

kvalifikací. Vestavná zásuvka se instaluje do korpusu, aby byl vyloučen kontakt součástí pod 

napětím. 

Pokud je vestavná zásuvka připojena k nevhodnému kabelu a / nebo k nevhodné záložní 

pojistce, hrozí přetížení a tím k jejímu poškození. Použijte pro vestavnou zásuvku vhodnou 

záložní pojistku a připojení s vhodným kabelem. 

Vytahujte zástrčku ze zásuvky výhradně uchopením těla vidlice, nikoliv za kabel. Nikdy 

nepoužívejte zásuvku s poškrábanými nebo jinak poškozenými kontakty, spojovací kontakty 

udržujte vždy čisté. Uchovávejte mimo dosah snadno hořlavých a výbušných látek. 

Nesprávnou manipulací vzniká nebezpečí těžkého poranění. 

 

Elektrické připojení 

Elektrické připojení smí provádět pouze bez napětí autorizovaný odborný personál. 

Připojte zásuvku i s ochrannými vodiči. Vestavná zásuvka se buduje do korpusu, aby byl 

vyloučen kontakt součástí pod napětím. Pro přívod vedení použijte vhodné odlehčení tahu 

kabelu. 

Prosím dbejte upozornění, viz „Bezpečnostní pokyny“. 

 

Určení a použití 

Vestavná zásuvka musí být zabudováno do vhodného korpusu. Zásuvka není určena pro 

venkovní použití. Před uzavřením vestavné zásuvky zkontrolujte čistotu a přítomnost cizích 

těles, v případě přítomnosti tyto závady odstraňte, aby nedošlo k poškození. 

Uživatel ručí za správnost instalace sám v souladu s bezpečnostními normami a předpisy na 

požadované úrovni bezpečnosti. 
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Údržba 

• Před údržbou, čištěním nebo opravnými pracemi se ujistěte, že je zásuvka odpojena 

od napětí. Ujistěte se, že je zásuvka chráněna před neúmyslným spuštěním do 

ukončení všech prací. 

• Údržbu, opravy a připojení vestavné zásuvky smí provádět pouze kvalifikovaný 

odborník. Používejte pouze originální náhradní díly. 

Záruka 

Záruční doba je 24 měsíců od doručení koncovému uživateli. Během této doby se 

zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit jakoukoli součást, která po testování námi nebo 

autorizovaným servisem ukazuje výrobní nebo materiálové vady. Oprava nebo výměna dílů 

v rámci záruky neprodlužuje celou záruční dobu. Všechny díly nebo vyměněné součástky 

během záruky jsou dodávány se záruční dobou, která odpovídá zbývající záruční době 

původní zásilky. 

Záruka se nevztahuje na škody způsobené: 

• Běžné opotřebení, náhodné poškození 

• Nesprávné použití, nevhodné podmínky prostředí 

• Neautorizované změny 

• Nedostatečná údržba / opravy prováděné neautorizovaným servisem nebo použití 

neoriginálních dílů 

• Nedodržení pokynů a předpisů v návodu 

Za výběr a použití zásuvky nese odpovědnost uživatel (kupující). Nezodpovídáme za 

náklady, škody nebo přímé i nepřímé ztráty (včetně případných zisků, smluvních nebo 

výrobních ztrát) způsobené použitím vestavné zásuvky. 

Specifikace 

• Jmenovité napětí: AC230V / 50 Hz 

• Výkon: max. 16 A 

• Materiál krabičky: nerez / železo 

Vyřazení z provozu a likvidace 

Opotřebovaný výrobek odevzdejte k recyklaci nebo k předepsané likvidaci. Vždy dodržujte 

platné místní předpisy. 

Výrobek nesmí být likvidován v domácím odpadu. Správnou likvidací zabráníte poškození 

životního prostředí a ohrožení zdraví člověka. 

Dovozce:  

A.T. Shop s.r.o. 

Borská 2803/75 

31600 Plzeň 


