
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. 
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                                     тел:   851-05-05 

          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 

 

 
ИНСТРУКЦИИ   ЗА  ПОЛЗВАНЕ  НА  АВТОМОБИЛЕН  АДАПТЕР  ЗА  ЛАПТОП    No. 041901 

 

     Този адаптер може да захранва повечето популярни модели преносими компютри - лаптопи, като за входно 
напрежение използва 12VDC от съединителя на автомобилната запалка . Има възможност за превключване на 
изходното напрежение от 15VDC до 24VDC. Максималната изходна мощност е 120W. Адаптерът е снабден със защита от 
претоварване и защита от късо съединение на изхода.  
 

 Стабилизиран изход 
 Избор на изх. напрежение 
 Висока ефективност 
 Ниска консумация 

 
 
 
ИНСТРУКЦИИ  ЗА  ПОЛЗВАНЕ 
 

ИЗБОР НА ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ 
1.  Определете стойността  на напрежението, което изисква Вашия лаптоп (обикновено стойността е написана до 

буксата  за мрежовия адаптер или на дъното – на капака на отделението за батериите ). 
1. Поставете селектора на изходното напрежение на желата от Вас стойност. 

 

ПОЛЯРНОСТ 
1. Определете правилната полярност на съединителя. Може да променяте полярността му съобразно полярността на 

входната букса на Вашия лаптоп ( oбикновено в близост до входната букса на лаптопа има дадена диаграма, 
указваща полярността ). 

 
 
 
 
 
 
 
2. Свържете съединителя към входната букса на лаптопа. 
3. Свържете адаптера към букса 12V  на автомобилната запалка. При правилно свързване ще светне зелен 

светодиод. Ако светодиода не светне, проверете предпазителя. 
4. Включете лаптопа. Ако компютърът не заработи, изключете го веднага. 
ПОДМЯНА  НА  ПРЕДПАЗИТЕЛЯ 
За да проверите или подмените предпазителя, отвийте пластмасовото му капаче в посока, обратна на часовниковата 
стрелка. Ако е изгорял, подменете го с нов, с номинал 15А. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ  
ВХОД:   12÷16VDC 
ИЗХОД:   6A  DCV   15 / 16 / 18 / 19 / 20   
    5A  DCV    22 / 24  
Предпазител:  15A 
 

ВНИМАНИЕ ! 
1. Да се захранва само с 12VDC от акумулатор на автомобил. 
2. Винаги проверявайте полярността на Вашия компютър. Винаги проверявайте напрежението на Вашия лаптоп. 
3. Не използвайте адаптера за захранване на уреди с мощност, надвишаваща 120W. 
4. Не правете опити за отваряне или модифициране на адаптера. 
5. Изключвайте от автомобилната запалка, ако няма да ползвате адаптера. 
6. Винаги изключвайте компютъра преди вкл. или изкл. на адаптера. 
7. Запалете двигателя на автомобила преди да свържете адаптера към автомобилната запалка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Бургас, ул.Хр.Ботев 97,                                                     тел. 84-22-00 
                            В.Търново, ул. Мармарлийска 35,                                    тел. 670-362 
 


