
EN Solight PP124 built-in socket with an extension cord  

1. Choose the position on the table where you want to place the socket unit. If the table is made from 
chipboard, place insulating tape around the spot. There must be at least 90mm of space under the desk. 

2. Mark a round hole min. 60mm, max 62mm in diameter. 
3. Drill the hole using the most suitable tools, such as a jigsaw drill or jig saw. 
4. Unscrew the locking screw and place the socket unit into the hole.  
5. Screw in the locking screw again, set it to the required height and tighten. 
6. Finally, connect the device to the electrical outlet. 

Solight Holding s.r.o. is in no way liable for damage or harm caused by improper installation . 

CZ Solight PP124 vestavná zásuvka s prodlužovacím přívodem 

1. Určete pozici na stole, do které chcete vložit modul se zásuvkami. Jedná-li se o stůl z dřevotřísky, 
oblepte místo kolem pozice izolační páskou. Místo pod deskou musí být min. 90mm na výšku. 

2. Vyznačte kulatý otvor o průměru min. 60mm, max 62mm. 
3. Vyvrtejte otvor za použití nejvhodnějších nástrojů, jako jsou vykružovací vrták nebo přímočará pila. 
4. Vyšroubujte zajišťovací pojistku a poté vložte blok se zásuvkami do otvoru.  
5. Zespodu stolu opět nasaďte zajišťovací pojistku, nastavte požadovanou výšku a dotáhněte. 
6. Na závěr zapojte zařízení do elektrické zásuvky. 

Společnost Solight Holding s.r.o. v žádném případě neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví 
způsobené neodbornou montáží. 

SK Solight PP124 vstavaná zásuvka s predlžovacím prívodom 

1. Určite si pozíciu na stole, do ktorej chcete vložiť modul so zásuvkami. Ak sa jedná  o stôl z drevotriesky, 
oblepte miesto okolo pozície izolačnou páskou. Miesto pod doskou musí byť min. 90mm na výšku. 

2. Vyznačte guľatý otvor o priemere min. 60mm, max 62mm. 
3. Vyvŕtajte otvor za použitia najvhodnejších nástrojov, ako sú vykružovací vrták alebo priamočiara píla. 
4. Vyskrutkujte zaisťovacie poistku a potom vložte do otvoru blok so zásuvkami  
5. Zospodu stola opäť nasaďte zaisťovaciu poistku, nastavte požadovanú výšku a dotiahnite. 
6. Na záver zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky.  

Spoločnosť Solight Holding s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za škody na majetku a ujmy na zdraví 
spôsobené neodbornou montážou. 

USB výstup/output:     5V DC / 2,4 A 
Zásuvka/Power output:   250V AC / max. 10 A, 2300W max. 
 
 

 

Výrobce/Výrobca: Solight Holding s.r.o, 
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, 
Česká republika 


