
 
 Поставка за охлаждане на лаптоп с захранване                               кат.номер 871270                                      

 

Предназначение 
Този продукт е предназначен за охлаждане и захранване на вашия преносим компютър. Чрез 
повдигане на лаптопа се запазва постоянна въздушна струя под лаптопа , този продукт увеличава 
ефективността и стабилността на вашия компютър. Вградения 8 cm вентилатор охлажда, а сини 
светодиоди осветяват перките. Вграденият адаптер може също да захрани на вашия преносим 
компютър. Пет разглобяеми изходни букси са включени за съвместимост с голямото разнообразие 
от преносими компютри. Този адаптер работи с повечето водещи марки преносими компютри . 
Използването е разрешено само за суха употреба на закрито и трябва да се захранва от включения 
адаптер. 
Неразрешено преобразуване и / или модификация на устройството са недопустими , от гледна точка 
на безопасността и ( CE ) . Всяка употреба , различна от описаната по-горе не е разрешена и може 
да повреди продукта и да доведе до свързани с това рискове , като например късо съединение , 
пожар, токов удар, и т.н. Моля, прочетете инструкциите за работа внимателно и ги запазете. 
Знакът със зачеркнатия контейнер показва, че апаратът трябва да се изхвърлят отделно , а не като 
битов отпадък.  
 
Указания за безопасност 

Ние не поемаме отговорност за настъпилите щети на имущество или телесни повреди, ако ureda 
е бил повреден от неправилна употреба или неспазване на настоящото ръководство за 
експлоатация . След това гаранцията не се признава! 
Иконата с удивителен знак показва важна информация в инструкциите за експлоатация. 
Внимателно прочетете цялата инструкция за експлоатация преди да работите с устройството , в 
противен случай съществува риск от опасност. 
Лична безопасност 
Продуктът не е играчка и трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца! 
Продуктът не трябва да се подлага на високо механично напрежение . 
Продуктът не трябва да бъде изложен на екстремни температури , пряка слънчева светлина , 
силна вибрация , или образуване на влага . 
Захранващият адаптер трябва да бъде свързан към всяко устройство, с консумация на енергия 
по-малко от 60W и консумация на ток по-малко от 3.16A . 
Батерии, акумулаторни батерии или други източници на енергия не трябва да бъдат свързани към 
изхода на адаптера за захранване . 
По време на гръмотевични бури, изключете устройството от контакта , за да се избегнат повреди , 
дължащи се на пренапрежение . 
Захранващият адаптер трябва да бъде изваден от контакта на мрежата , когато не се използва. 
Корпусът на адаптера за захранване не трябва да се отворя . Съществува риск от фатален токов 
удар при докосване на електрическите компоненти вътре. 
С захранващият адаптер трябва да се борави със сухи ръце . 
Адаптерът на захранването не трябва да се свързва веднага , след като е бил от  студена 
температура в топла температура. Кондензираната вода може да унищожи уреда. Необходима е 
около 15 минути на околната температура преди употреба. 
Ако има основание да се счита , че безопасната работа вече не е възможно , устройството трябва 
да бъде изключено Безопасна работа вече не е възможна ако: 
има видими щети, 
не работи , 
се съхранява при неблагоприятни условия за дълъг период от време  
значителен стрес при транспорт 
 
Разни 
Сервизно обслужване , настройка или ремонт трябва да се извършват само от специалист / 
специализиран сервиз . 
Ако възникнат някакви въпроси , които нямат отговор в тази инструкция за експлоатация , 
свържете се с нас. 
 
Работа 
Винаги изключвайте електрическия товар , преди да включите / изключите захранващия адаптер 
към мрежовия контакт . 
Изключете щепсела от контакта чрез издърпване на щепсела , а не на кабела . 
 

 



Технически данни 
Входно напрежение: ...............................100-240VAC, 50/60Hz  
Изходно напрежение: ..............................19VDC  
Работна температура: .............................0-40 ° C  
Размер Fan: ..............................................8 см  
Скорост на вентилатора: ........................1800 RPM ± 10%  
Fan ниво на шума: ...................................23db  
Размери (Д х Ш х В): ...............................260 х 180 х 45 mm  
Тегло: ........................................................640грама  
 
 
букси Вътрешен диаметър Ø          Външен диаметърØ 

A. 1.7 mm 4.75 mm 
B. 2.1 mm 5.5 mm 
C. 2.5 mm 5.5 mm 
D. 3.0 mm 6.3 mm 
E. 1.35 mm 6.5 mm 
 
 
 
 

Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 
Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. 

Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
      Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка  
съгласно „Закон за защита на потребителите” 
    Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 

           София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 
           София, бул. “Прага" 22                                           факс:  852-70-03    
           София, Ул. ''Пиротска'' 33                                                    тел.:   980-12-13 
          Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 
          Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
          Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
          Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)тел.:  62-45-52 
          Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 
          Бургас, ул. „Христо Ботев” 97    тел.:  84-22-00 
          Велико Търново, ул.”Мармарлийска” 35                            тел.:  67-03-62 
 


