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Zasilacz sieciowy do notebooka

 Specy  kacja:
 • Moc wyj ciowa – max 70W
 • napi cie wej ciowe – AC 100 - 230V 50 – 60Hz
 • napi cie wyj ciowe - regulowane: 12V, 15V - 4A
 • napi cie wyj ciowe - regulowane : 16V, 18V, 19V, 20V – 3,5A
 • napi cie wyj ciowe - regulowane : 24V - 2,9A
 • 8  wymiennych wtyczek:

- 6 mm x 1 mm
- 6,30 mm x 3 mm
- 5,50 mm x 2,50 mm
- 5,50 mm x 2,10 mm
- 5,50 mm x 1,70 mm
- 4,80 mm x 1,70 mm
- 4,00 mm x 1,70 mm
- 3,50 mm x 1,35 mm

Instrukcja obs ugi:
1. Ustaw na zasilaczu poprawne napi cie wyj ciowe.
2. Wybierz i pod cz odpowiedni konektor do zasilacza.
3. Pod cz zasilacz do gniazda zasilania. Zapalenie si  zielonej diody LED 

oznacza obecno  zasilania.
4. W cz komputer.

Uwaga
1. Przed u yciem zasilacza upewni  si , e wybrano w a ciwe do danego 

modelu napi cie wyj ciowe oraz polaryzacj . Przy b dnym ustawieniu 
napi cia nast pi uszkodzenie komputera. 

2. Nie zmienia  napi cia podczas zasilania notebooka.
3. Wyj  wtyczk  zasilaj c  z gniazda sieciowego kiedy zasilacz nie jest 

u ywany.
4. Nale y zawsze wy czy  notebooka przed pod czeniem lub wy czeniem 

zasilacza.
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Zasilacz sieciowy do notebooka

Speci  cation:
 • Output power: max 70W
 • Input voltage – AC 100 -230V 50 – 60Hz
 • Output voltage - regulated: 12V, 15V - 4A
 • Output voltage - regulated: 16V, 18V, 19V, 20V – 3,5A
 • Output voltage - regulated: 24V - 2,9A
 • 8 removable adapters: 

- 6 mm x 1 mm
- 6,30 mm x 3 mm
- 5,50 mm x 2,50 mm
- 5,50 mm x 2,10 mm
- 5,50 mm x 1,70 mm
- 4,80 mm x 1,70 mm
- 4,00 mm x 1,70 mm
- 3,50 mm x 1,35 mm

User manual:
1. Set the adapter to the appropriate power voltage
2. Select and connect the appropriate connector to power adapter.
3. Connect the power adapter to a power outlet. If the green LED lights up it 

means the power is on.
4. Turn on your computer.

Notice
1. Before use, make sure that appropriate output voltage has been selected for 

a given model of computer. Inappropriate voltage will damage the computer.
2. Do not change voltage when the computer is connected.
3. Disconnect the power plug from the power outlet if the adapter is not in use.
4. The computer shall always be turned off before connecting or disconnecting 

the adapter. 



Importer: 
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8a, 01-793 Warszawa

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być 
traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację 
pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego 
produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, 
dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Symbol odpadów pochodzących 
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment) 


