
Adaptér  220/230V AC / 12 V DC 

Váš Gio´Style adaptér je určený jako zdroj proudu pro 
napájení spotřebičů s napětím 12 V DC (jednosměrné) 
z elektrické sítě s napětím 220/230 V AC (střídavé). 
Adaptér umožňuje použití spotřebičů z elektrické sítě 
v hotelu, na chatě, v campingu a domácnosti. 

Adaptér je opatřen kabelovou vidlicí pro připojení na 
běžné zásuvky rozvodu 220 V do sítě a zásuvkou 
shodnou se zásuvkou zapalovače cigaret v automobilech, 
obytných přívěsech, lodích a podobně. 

Návod na použití 
Připojte zástrčku napájecího 

kabelu (A) do zásuvky elektrické 
sítě. Přívod proudu je v pořádku, 
když led-dioda (B) svítí. ● Zasuňte 
zástrčku kabelu spotřebiče  (C) do 
zásuvky adaptéru (D) tak, aby 
měla dobrý elektrický kontakt. ● 
Adaptér má elektronickou ochranu 
výstupu proti přepětí a zkratu a na 
vstupu ochranou pojistku (E). 

Technické údaje 
Typ

061000
8 
Napájení - vstup 220/230 V ± 10 % střídavých, 77 W 
Účinnost 50/60 Hz, cos j= -0,55 
Výstup 12 V DC, 5 A (jednosměrný) 
Výkon (trvale) 5 A, 65 W 
Venkovní  teplota 0o – 50oC 
Vlhkost 45 – 90 % 
Pojistka T 2,5 A/250 V 

Důležité upozornění: 
Usměrňovač nevystavujte slunečnímu záření ani vlhkosti. 
Nikdy nezakrývejte větrací otvory a chladící žebra na vrchu 
usměrňovače a nepoužívejte ho v obrácené poloze. 
Usměrňovač nikdy sám neopravujte. Případné opravy vždy svěřte 
autorizované opravně. 
 

K elektrickým chladícím boxům můžete používat přídavné 
zařízení GioŚtyle: 

Měnič napětí   24 V / 12 V DC ( jednosměrně) 
Mění elektrické napětí 24 V DC 
(jednosměrné) na 12 V DC, např. 
v automobilech, lodích 
a podobně, kde je elektrická 
instalace 24 V. Je integrovaný 
v kabelu, který se připojí mezi 
24 V zásuvku a zástrčku 12 V 
spotřebiče. 

Kontrola napětí baterie 
Je integrovaný v kabelu, který se 
připojí mezi 12 V zásuvku (např. 
zapalovače cigaret) a zástrčku 
elektrického chladícího boxu. 
Chrání akumulátor před 
nadměrným vybitím v čase, když 
motor není v provozu, 
automaticky přeruší napájení. Při 
opakovaném zvýšení napájecího 
napětí (nastartování motoru) se 
napájení automaticky  obnoví. 
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