
 
 

Universal Τροφοδοτικό Notebook 
 
 

Εγχειρίδιο χρήσης 

 
Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του τροφοδοτικού Notebook. Είναι ιδανικό για  
αντικατάσταση του παλιού σας τροφοδοτικού, για να αναβαθμίσετε το σύστημά σας ή για να 
το έχετε ως ανταλλακτικό. ∆ιαθέτει 8 βύσματα DC που ταιριάζουν στους περισσότερους 
τύπους Notebook. 
 
 Η τάση εξόδου εικονίζεται σε οθόνη LED 8 ψηφίων. 
 Αυτόματη ανίχνευση τάσης εξόδου. 
 Εξαιρετική αποδοτικότητα και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 
 Σταθεροποιημένη έξοδος, ήπιες διακυμάνσεις και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 
 Προστασία από υπέρταση και υπερφόρτωση. 
 Έξοδος με προστασία από βραχυκυκλώματα. 
 Προστασία από υπερθέρμανση. 
 8 βύσματα για σύνδεση με τα περισσότερα Notebook. 
 
 
Προσοχή:  
 Παρακαλούμε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης του notebook και να ελέγξετε ότι τα 

παρεχόμενα βύσματα και η απαιτούμενη τάση του universal τροφοδοτικού συμφωνούν με 
τις προδιαγραφές του notebook. 

 Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα του βύσματος DC είναι σωστή και επιλέξτε τη σωστή τάση 
εξόδου στη συσκευή σας πριν τη χρήση.  

 Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε βύσμα που δεν είναι συμβατό με το Notebook σας. 
 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε 

οποιαδήποτε περιφερειακά. 
 Ποτέ να μην χρησιμοποιήσετε καλώδιο προέκτασης ή άλλο εξάρτημα που δεν σας 

παρασχέθηκε μαζί με τη συσκευασία.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:   
 Τάση εξόδου: 90W (μέγιστη). 
 Αποτελεσματικότητα: > 87% (typ). 
 AC (εναλλασσόμενο ρεύμα): 

o Είσοδος: 100-240V AC 1.3A 50/60 Hz 
o Έξοδος: 15/ 16/ 18/ 18.5/ 19/ 19.5/ 20V DC – 4.5A 

22/24V DC – 3.75A 
 DC (εναλλασσόμενο ρεύμα): 

o Είσοδος: 11.6 – 13.0 V DC/ 10A 
o Έξοδος: 15/ 16/ 18/ 18.5/ 19.5/ 20V DC – 3.25A 

22/24V DC – 2.7A 
 ∆ιαστάσεις: 147 x 68 x 19 χιλ. 
 Βάρος: περίπου 400 γραμμάρια. 
 
Περιβάλλον: 
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: 0 – 40οC (προϋπόθεση: Συμβατή τάση). 
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 οC έως 60 οC. 
Σχετική υγρασία: 5% έως 95% σχετική υγρασία (προϋπόθεση: Χωρίς υδρατμούς). 
 
Περιεχόμενα συσκευασίας: 
Τροφοδοτικό 
Καλώδιο ρεύματος AC 
8 βύσματα DC 



Σχεδιάγραμμα συσκευής: 

 
 
 
Μέθοδος χρήσης: 
1. ∆ιαβάστε την ονομαστική τάση εισόδου του  Notebook σας από την σχετική ετικέτα του ή 

από το εγχειρίδιο χρήσης του (τεχνικά χαρακτηριστικά).  
2. Επιλέξτε το κατάλληλο βύσμα για το Notebook σας (ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα) και 

συνδέστε το στο καλώδιο DC. 
3. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος 230V AC σε πρίζα ρεύματος. Η οθόνη 

ενδείξεων LED θα δείξει αυτόματα την τάση λειτουργίας, η οποία θα πρέπει να είναι ίδια 
με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα του Notebook σας.   

4. Συνδέστε το καλώδιο DC (στο οποίο έχετε ήδη συνδέσει το κατάλληλο βύσμα) στην 
υποδοχή DC του Notebook σας. Η φόρτιση θα ξεκινήσει.  

5. ΠΡΟΣΟΧΗ – Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο Notebook, μην αντικαταστήσετε το 
βύσμα ενώ είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό στην πρίζα! Θα πρέπει πρώτα να  
αποσυνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα ρεύματος (230 V 
AC) και να περιμένετε να σβήσει η οθόνη LED (περίπου 8 – 10 δευτερόλεπτα). Στη 
συνέχεια πραγματοποιήστε τα παραπάνω βήματα 1 ~ 4 από την αρχή.  

 
Σύνδεση της υποδοχής του καλωδίου DC με το κατάλληλο βύσμα: 

 
 
Προδιαγραφές βυσμάτων 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 


