
 داپتورآ

ب )که یک ولتاژ باال محسو  ولتاژبرق ورودی را  یا شارژرهای باطری، داپتورهای تغذیه و آ

ن که مورد نیاز  ن را به یک ولتاژ آبه عنوان ورودی گرفته و  میشود ( لپ تاپ  هر  سطح پایی 

ن شارژ باطری داپتورهای تغذیه توان مورد نیاز آ میکند. است تبدیل  برای لپ تاپ و همچنی 

ن آ ن جهت استفاده از   میکنند ن را تامیی  اهمیت  حائز  بسیار  لپ تاپ هر  داپتور آ به همی 

 میباشد. 

 

 

 

 

 یا کابل رابط مناسب داپتور آیک  عدم استفاده از

 اه و های نامناسب منجر به افت بازدیه دستگداپتور آ لپ تاپ ها استفاده از  دربرخن از 

ن آسیستیم  و  رسعت عملکرد اجزای سخت افزار  ان افت رسعت عملکرد لپ ن میشود. می 

ایط بسته به مدل لپ تاپ، تاپ شما در  اده شده و ....متفاوت استف رشارژر  داپتو ا این رسر

ن این افت عم خواهد بود.  های مبدل نامناسب کابل لکرد میتواند به دلیل استفاده از همچنی 

ن   ایجاد میشود.  نی 

 

 

 



 نآو نکات  عوامل خرابی شارژر لپ تاپ

 _نوسان برق

 آ_ 
ی

 ب خوردگ

به خوردن _در  ییک بعضن مواقع ضن ن  و صدمات فی 

 شارژر در لپ تاپ  _استفاده ی نادرست از 

 لپ تاپ  _ بد جا زدن سوکت شارژر 

   _زیاد متصل بودن به برق

 _گرما

 یا له   برابر  در  داپتور آاتصاالت  کابل و   _از 
ی

 پارگ
ی

 . شدن مراقبت کنید کشیدگ

و شارژ  داپتور آشدن  رتبه دوم دلیل خراب نواسانات برق در  اثر  سیب های وارده در آ_ 

 دارد. قرار 

 . جدا کنیم پریز  کامل برق را از   داپتور آ استفاده از  است پس از  _بهی   

 داپتور لپ تاپآانواع خرابی های احتمایل برای 

 عبارت است ازکه سه بخش کیل تشکیل شده است   از  داپتور آ

 داپتورآ_کابل برق 

 داپتورآ_سیم 



 داپتورآ_خود 

تعویض کابل مورد ست و فقط با ا ن ساده تر آتعمی  کاردن مورد اول باشد  دو  مشکل از  اگر 

 را حل کرد .  داپتور آمیتوان مشکل  نظر 

لپ تاپ کمیاب  داپتور آدرصورت  که  داپتو،آخود  ز مورد سوم باشد یعنن اما اگر مشکل ا

 داپتور جدید به ضفه تر آخرید یک  با  ن  پیدا نشود ارزش تعمی  ندارد و نباشد یا به سخ

 برای شما کار میکند.  ایراد  ست و مدت طوالتن تری بدون مشکل و ا

 


