
CARS3500 – LapTopi toiteadapter
CARS3500 on mõeldud auto toitepinge( 11-16VDC) muundamiseks 15-24VDC pingele. Plokil on ülekoormus- ja lühisekaitse.
Pinge ja polaarsus:   Enne koormuse külge ühendamist veendu, et toiteploki väljundi polaarsus on õige! Pingestatud plokil ära muuda polaarsust. 
a) PINGE: Väljund: 15 / 16 / 18 / 19 / 20 VDC ( max. 3,5A )  //  22 / 24 VDC ( max. 2,9A )
b) POLAARSUS: CARS3500 komplektis on 6 erinevat pistikut. Vali vajalik pistik ja ühenda toitejuhtmel olevasse pistikusse.
Jälgi: ( vt. Joonist pakendi tagaküljel) . Kui “TIP” ühtib “+” märgiga, on sisemine klemm “+” ja välimine”-”.
CARS3500 on kasutamiseks vaid autodes, mille toitepinge on 12VDC.Ära kasuta koormust, mis on üle 70W. Eemalda toitepistik sigaretisüütajast, kui
sa ei kasuta toiteplokki.Enne toitepistiku eemaldamist lülita koormus välja. Enne toiteploki ühendamist käivita automootor.Maaletooja ega edasimüüjad
ei vastuta tarkvara hävingu või  riistvara rikete eest.  Enne seadme külgeühendamist kontrolli alati polaarsust ja pingediapasooni! Seadme töö ajal
ära muuda pinget ja polaarsust.
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