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 Tipo：Adaptador（Famílias：GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA） 
 

 Introdução 
O Adaptador é uma espécie de fonte de alimentação externa, concebida para ligar partes de equipamentos 

elétricos externamente. Os adaptadores da Mean Well podem ser de secretária, de parede, e do tipo médico. 

 

 Instalação 

（1）Antes de conectar a ficha DC do adaptador ao equipamento, por favor desligue o adaptador da corrente elétrica 

e verifique se a voltagem e potência da fonte correspondem ao equipamento. 

（2）Mantenha a ligação entre o adaptador e o cabo de alimentação esticado, assim como uma correta ligação da 

ficha DC ao equipamento. 

（3）Proteja o cabo de alimentação de ser esmagado e prensado. 

（4）Mantenha uma boa ventilação para prevenir um sobreaquecimento. Também deve ser mantida uma distância 

de 10 a 15 cm se o equipamento adjacente for uma fonte de calor. 

（5）O cabo de alimentação adequado deve ser maior ou igual a SVT, 3G×18AWG ou H03VV-F, 3G×0.75mm2. 

（6）Se o equipamento final não for usado por um longo período de tempo, desligue o equipamento da corrente 

para evitar ser danificado por picos de voltagem ou relâmpagos. 

（7）Para outras informações sobre este produto, por favor consultar www.meanwell.com 

 

 Aviso/ Atenção !! 

（1）Risco de choque elétrico ou acidentes. Todos os incidentes devem ser inspecionados por um técnico qualificado. 
Por favor, não tente arranjar a fonte de alimentação por conta própria! 

（2）Risco de incêndio ou choque elétrico. As entradas devem ser protegidas de objetos estranhos ou queda de 

líquidos. 

（3）Utilizar uma ficha DC não adequado ou forçar a mesma num equipamento eletrónico poderá danificar o 

equipamento ou causar mau funcionamento do mesmo. Por favor, verifique a informação sobre a 

compatibilidade nos manuais específicos. 

（4）Os adaptadores devem ser colocados numa superfície segura. Uma queda pode causar danos. 
（5）Por favor não instale adaptadores em lugares com muita humidade ou perto de água. 
（6）Por favor não instale adaptadores em lugares com temperaturas elevadas ou perto de uma fonte de calor. 

Tenha em conta as limitações ambientes de temperatura nas especificações do produto. 

（7）A corrente de saída e potência não devem exceder os valores nominais das especificações. 

（8）Desligue o equipamento da corrente antes de o limpar. Não utilize líquido de limpeza ou aerossol. Utilize 

apenas um pano macio. 
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