
ACPA001 

Универсален импулсен адаптер - 3-12VDC, 1A, 100-240VAC 

 



Спецификации 

В комплекта има налични накрайници 2.5 x 2.1 / 3.5 x 2.1 / 5.0 x 2.1 / 5.5 x 

2.5 / 3.5 x 1.35 / 5.5 x 1.5 мм. 

Инструкции 
1. Настройте селектора за напрежение, който да отговаря за 

необходимото напрежение. 

2. Никога не използвайте устройство, което изисква по-голям ток (mA) от 

споменатия на етикета на адаптера. 

3. Изберете правилния изходен щепсел. 

4. Проверете полярността на електронния блок и настройте правилната 

полярност, монтирайки изходния щепсел, както е показано на 

чертежа долу. Стрелките на гнездата показват кой полюс е централен.  

5. Включете адаптера в контакт с напрежение 230 V AC. 

Предпазни мерки 
За да намалите рискът от токов удар, ако има 

нужда от обслужване, този продукт трябва да бъде 

отварян само от упълномощен техник. Изключете продукта от мрежата и друго 

обордуване, ако възникне проблем. Не излагайте продукта на влага или вода. 

Поддръжка 
Почиствайте със суха кърпа. Не използвйате почистващи разтворители или 

абразиви. 

Гаранция 
Не може да се приеме гаранция или отговорност за каквито и да е 

промени и модификации на продукта или повереди, причинени поради 

неправилното ползване на продукта. 

Входно напрежение 100-230V~ 50Hz (AC) 

Изходно напрежение 3 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 / 12V (DC) 

Изходен ток Max. 1000MA 

Цвят Черен 

Размери 75 x 73 x 32 мм 



Общи 
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Всички лога 

на марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски 

марки на съответните им притежатели и понастоящем са признати като такива. 

Пазете инструкциите за бъдещи справки. 

Внимание: 
Този продукт е маркиран с този символ. Това означава, че използваните 

електрически или електронни продукти не трябва да се смесват с 

битови отпадъци. За това има налични отделни контейнери за 

събиране на този вид продукти.  

Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   
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