ATABA SWITCH MODE SABİT VOLTAJLI ADAPTÖRLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU
MODEL ÖZELLİKLERİ











Çıkarılabilir fiş
Çift jack
LED gösterge
Kısa devreye karşı koruma özelliği
Aşırı yüke karşı otomatik kesme özelliği
Kompakt & hafif
Bu cihaz 100-240V ana voltaj sağlayan her yerde kullanılabilir
Adaptörünüzün AC veya DC kaç volt ve kaç amper kapasite verdiğini kutu ve etiket üzerinde görebilirsiniz
Cihazınızın özelliğine göre AC veya DC çıkış voltajı veren uygun adaptör modelini seçiniz
Voltaj ve amper değerlerinden emin olmadığınız cihazlarınızla birlikte kesinlikle kullanmayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş Voltajı: 100-240V 60/ 50Hz AC
Çıkış Voltaj ve akım değerleri kutu ve
adaptör üzerinde yazmaktadır

Kullanmadan önce bu talimatın tamamını dikkatlice okuyunuz ve sonraki kullanımlarınız
için saklayınız

KULLANMA TALİMATI
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Adaptörünüzle birlikte kullanacağınız cihazın voltaj gereksinimine göre adaptörünüzün uygun voltaj değeri
verdiğine emin olunuz. Adaptör üzerinde yazan çıkış voltajı ile cihazınızın gereksinim duyduğu giriş voltajının
bire bir aynı olduğundan emin olunuz.
Adaptörün kapasitesi Current / mA (mili amper değer olarak) kutu ve etiket üzerinde yer almaktadır. Cihazının bu
kapasitenin üzerinde bir güç gerektirmediğinden emin olduktan sonra bu modeli kullanınız. Aksi takdirde, amper
değeri daha yüksek olan başka bir ATABA adaptör kullanınız. ATABA marka adaptörler üzerlerinde yazan amper
kapasitesini tam olarak veren adaptörlerdir, güvenle kullanabilirsiniz.
Adaptörün çıkış jack polaritesinin ( +/- kutuplarının ) cihazın polaritesiyle birebir uyumlu olduğundan emin olunuz.
Cihazın polaritesini adaptör ucunun gireceği yerde veya kullanım kılavuzunda yer alabilir. Adaptörün polaritesini
ayarlamak için adaptörün kablo ucunun giriş kısmındaki (→)ok işaretinin jackın ok işareti ile (←) uyumlu
olmasına dikkat ediniz.
Uygun adaptör fişini seçerek cihazınızın giriş jackına takınız.
Adaptörünüzü 100-240V elektrik prizine takınız.

DİKKAT
*Voltaj, kapasite ve polarite ayarlarından emin olmadıkça adaptörü kullanmayınız, aksi takdirde cihaza
ve/veya adaptöre zarar verirsiniz.
*Adaptörünüz doğru şekilde çalışmazsa DERHAL polarite ayarını kontrol ediniz.
*Kullanmadığınız zamanlarda cihazınızı elektrik prizinde bırakmayınız.
*Sadece kapalı mekânlarda kullanınız.
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