
EN Solight PP125 pop-up sockets with a cable 
 

1. Determine the position on the table where you want to insert the module. Installation is not recommended close to the edges to ensure the board strength and load. 
2. Mark a hole with a diameter of 6.0 - 6.2 cm. Use the most appropriate tools, a circle dril bit or a jig saw to make the hole as clean and burr-free as possible. 
For a successful installation, there must be at least 30 cm of space beneath the table or board due to the free movement of the supply cable. 
3. Insert the socket block into the hole, screw the nut from underneath the table and tighten firmly so that the drawer block does not move. 
4. Press the top of the socket block cover to eject the USB charging adapter. 
5. Pull the ejected part of the USB adapter to eject the entire block until it engages with the automatic latch. 
6. Finally, plug the device into an electrical or USB socket. In retrospect, when all cables have been disconnected, release the latch and push the entire block back into 
the table. 
 

Solight Holding s.r.o. under no circumstances is liable for a damage to property or personal injury caused by improper installation. 
 

CZ Výsuvný blok zásuvek s prodlužovacím přívodem Solight PP125 
 

1. Určete pozici na stole, do které chcete vložit modul se zásuvkami. Instalace se nedoporučuje příliš blízko k okrajům kvůli zajištění pevnosti a nosnosti desky. 
2. Vyznačte otvor o průměru 6.0 - 6,2 cm. Použijte nejvhodnější nástroje, vykružovací vrták nebo přímočarou pilu, aby otvor byl co nejvíce čistý a bez otřepů. Pro 
úspěšnou instalaci musí být pod stolem či deskou nejméně 30 cm místa kvůli volnému pohybu přívodního kabelu. 
3. Vložte do otvoru blok se zásuvkami, zespod stolu našroubujte matici a napevno dotáhněte, aby se blok zásuvek nepohyboval. 
4. Tlakem na vrchní kryt zásuvek vysunete USB nabíjecí adaptér. 
5. Tahem za vysunutou část s USB adaptérem vysunete celý blok zásuvek až do zajištění automatickou západkou. 
6. Na závěr zapojte zařízení do elektrické nebo USB zásuvky. Zpětně, po odpojení všech kabelů, uvolněte stisknutím západku a celý blok zasuňte zpět do stolu. 
7. Nezasahujte do zapojení. Čistěte pouze odpojené od elektrické sítě, nechte důkladně vyschnout. 
 

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

SK Výsuvný blok zásuviek predlžovacím prívodom Solight PP125 
 

1. Určite pozíciu na stole, do ktorej chcete vložiť modul so zásuvkami. Inštalácia sa neodporúča príliš blízko k okrajom kvôli zabezpečeniu pevnosti a nosnosti dosky. 
2. Vyznačte otvor s priemerom 6.0 - 6,2 cm. Použite najvhodnejšie nástroje, vykružovací vrták alebo priamočiaru pílu, aby otvor bol čo najviac čistý a bez otrepov. Pre 
úspešnú inštaláciu musí byť pod stolom či doskou najmenej 30 cm miesta kvôli voľnému pohybu prívodného kábla. 
3. Vložte do otvoru blok so zásuvkami, zospodu stola naskrutkujte maticu a napevno dotiahnite, aby sa blok zásuviek nepohyboval. 
4. Tlakom na vrchný kryt zásuviek vysuniete USB nabíjací adaptér. 
5. Ťahom za vysunutú časť s USB adaptérom celý blok zásuviek vysuniete až do zaistenia automatickú západkou. 
6. Na záver zapojte zariadenie do elektrickej alebo USB zásuvky. Spätne, po odpojení všetkých káblov, uvoľnite stlačením západku a celý blok zasuňte späť do stola.  

7. Nezasahujte do zapojenia. Čistite iba odpojené od elektrickej siete, nechajte dôkladne vyschnúť. 
 

Spoločnosť Solight Holding s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za škody na majetku a ujmy na zdraví spôsobené neodbornou montážou. 
 
Výrobce/Výrobca/Manufacturer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 
 
Výstup/Output: 230V~, max. 10A; max. 2300W USB výstup: 5V / max.2400mA, max. 12W 
 

   
   

 

 

 


