
 

 

Alimentator universal pentru notebook, 96W 

Tensiune reglabila 12-24v 

SPNA-LAP-UNIV 

Manual de utilizare 
 

This manual is available in english on www.spacer.ro 

Echipat cu conectori diferiti si putere selectabila pentru a asigura compatibilitatea cu majoritatea modelelor de notebook-uri. 

Specificatii generale - contine 9 mufe interschimbabile: 

Tensiune intrare: AC110-240V 50/60HZ  

Greutate: 370 g (cu ambalaj)   

Dimensiuni: 116.5 x 59 x 39 mm 

Tensiune iesire: DC12/15/16/18/19/20/24V  

Curent :12-19V 4.5A MAX / 20-24V 4A MAX  

Putere: 96 W (max)   

Protectie scurt-circuit  

 

1 Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și sa le respectati cu strictete. Producătorul nu este răspunzător 
pentru posibilele daune care pot aparea din cauza utilizării necorespunzatoare a produsului.  

2. Produsul trebuie conectat la reteaua de alimentare prevazuta cu impamantare de protectie. Verificati daca tensiunea retelei 
corespunde cu cea necesara aparatului ce trebuie alimentat.  

3. Verificati periodic starea cablului de alimentare.  

4. In caz de functionare necorespunzatoare deconectati imediat aparatul de la reteaua de alimentare. Orice reparatie trebuie 
efectuata de catre un service autorizat sau de catre o persoana calificata.  

 

Recomandari privind siguranta  
1. Utilizati incarcatorul numai in interior. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti dispozitivul de umezeala 
– pericol de electrocutare.  

2. Nu lasati dispozitivul la indemana copiilor.  
3. In caz de defectare, dispozitivul nu poate fi reparat decat de catre persoane autorizate.  
4. Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile. Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de 
foc sau de alte surse de încalzire (sobe, calorifere et.) 

 
Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar 
centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice. 

 
ELIMINARE DESEURI: 

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat 

de deșeurile menajere.  Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de 

autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina 

www.ecotic.ro 

Prin prezenta, declaram ca produsul nostru este in conformitate cu Directiva 2014/30/EU. 

 

Atentie la setarea din butonul lateral al 

alimentatorului a tensiunii de alimentare, care 

trebuie sa coincida cu cea de alimentare a 

laptopului! 

Se alege apoi din mufele existente pe cea care 

asigura compatibilitatea cu laptopul dvs. 

http://www.spacer.ro/
http://www.ecotic.ro/

