
 

 Dati tecnici 

  
 

 

 
 

 
CSUNA70RBL 

CSUNA90RBL 

CSUNAC120RBL 

CSUNA120RBL 

 

Kasutusjuhend 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

• . 

Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt selle 
kasutusjuhendi ning ohutusnõuetega. Vooluallikat 

võib kasutada ainult siseruumides. Ärge avage 

seadet ega üritage seda parandada. Kontrollige et 

seade ei oleks kasutamise ajal teiste esemete all: 

seade vajab piisavat ventilatsiooni. Hoidke eemal 

loomadest ja laste käeulatusest. Kui seadet ei 

kasutata, eemaldage selle vooluühendus.  

Ärge kasutage seadet kui see on rikkis või sellel 
esineb defekte:   

- Nähtavad vigastused; 

- Rikked; 

- Transpordil tekkinud vigastused; 

- Liigne kasutuskulumine; 

- Kõrge temperatuuri põhjustatud vigastused;  

- Kukkumisest/vibratsioonist või niiskusest 

põhjustatud vigastused;  

-  
Kasutage seadet ainult selleks ette nähtud viisil ja 

otstarbeks! Vastasel juhul riskite lühiste ja 

elektrilöökidega.  

 
Kasutamine:  
1. Kontrollige seadme sobivust oma seadmetele.  
2. Kontrollige seadme tehniliste nõuete sobivust 

oma kasutatavatele seadmetele. Teie seadme 

vooluvõimsus peaks olema võrdne või madalam 

kui seadme vooluvõimsus.  
3. Valige sobiv pistik ning kontrollige pinge sobivust 

oma seadmega (lubatud on 0.5V pinge vahe arvuti 

ja vooluotsiku vahel).  

4. Ühendage valitud otsik DC kaabliga.  

5. Ühendage voolukaabel oma seadmega ning 

adapter pistiku või autolaadijaga.  

6. Eemaldage vooluühendus kui seadet ei kasutata.  

 
Hoiatus: ebasobiva vooluallika või ühendusotsiku 

kasutamine võib seadmed rikkuda.  

 
Tehnilised andmed 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohutusnõuded 

 

 

• Ärge üritage seadet avada, elektrilöögi oht! 

• Kui seadmel esineb rikkeid, eemaldage koheselt selle vooluühendus.  
• Tutvuge enne seadme kasutamist selle ohutusjuhendiga.  
• Hoidke juhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda.  
• Kasutage seadet ainult selleks määratud eesmärkidel.  

• Ärge kasutage seadet muul viisil kui kasutusjuhendis kirjeldatud.  

• Ärge kasutage seadet kui see või mõni selle osa on defektne või rikutud.  
• Seade sobib kasutamiseks ainult siseruumides.  
• Kaitske seadet kuumuse, niiskuse ja vedelike eest.  

 

Tip speci cations 

Alus: 5,5 x 2,5 mm 

MQ: 6,3 x 3,0 mm (Toshiba® / 

NEC®/ IBM®) MMM: 6,5 x 1,4 

mm (Sony® VAIO TZ seeria / 

Samsung® / Fujitsu® 

/ Dell®) MNU: 5,0 x 3,4 

mm (Samsung)® 

MAM: 7,4 x 5,1 mm (Dell)® 

MAO: 7,9 x 5,6 mm (IBM)® 

MT: 4,75 x 1,7 mm (Compaq)® 

MJJ: 5,5 x 1,75 mm (Acer)® 

MKK: 4,5 x 3,0 mm (HP® 
Chromebook 14) 

MGG: 11,0 x 4,6 mm (Lenovo)® 

Tootenumber Andmed 

CSUNA70RBL Max väljundvool: 70W 

Sisendpinge:100V - 240V 

Väljundpinge: 15V - 

19,5V 

CSUNA90RBL Max väljundvool: 90W 

Sisendpinge:100V - 240V 

Väljundpinge: 15V - 

19,5V 

CSUNAC120 
RBL 

Max väljundvool: 120W 

Sisendpinge:12V - 13,8V 

Väljundpinge: 15V - 24V 

CSUNA120RBL Max väljundvool: 120W 

Sisendpinge:100V - 240V 

Väljundpinge: 15V - 24V 
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