
ZASILACZ SIECIOWY DO XBOX ONE
MODEL: KX5A

 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Zasilacz sieciowy do konsoli Microsoft XBOX ONE. Urządzenie umożliwia podłączenie 
konsoli XBOX ONE do sieci elektrycznej 230V. Zasilacz jest zamiennikiem, doskonale 
jednak pasuje do wszystkich modeli konsoli XBOX ONE w tym odświeżonej wersji S 
oraz wzmocnionej X. Kabel zasilacza jest dobrze izolowany i filtrowany co dodatkowo 
zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Zasilacz umożliwiający podłączenie konsoli gier do sieci elektrycznej 100-240 

V. 
• Przeznaczony do wszystkich modeli konsoli Microsoft XBOX ONE. 
• W zestawie znajduje się kabel zasilający z filtrem. 
• Zamiennik doskonałej jakości. 

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: AC 100-240V, 2A, 50/60Hz 
• Moc zasilacza: 135 W 
• Prąd wyjściowy: 12V-10.83A i 5V-1A 
• Wymiary: 17 cm x 6,7 cm x 4,8 cm 
• Kolor: czarny

2. Instrukcja obsługi

1. Podłącz kabel zasilający do zasilacza.
2. Podłącz wtyk zasilacza do konsoli XBOX One.
3. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego go gniazdka sieciowego 100-240V.
4. Uruchom konsolę gier.

Uwaga: Zapewnij zasilaczowi swobodny przepływ powietrza. Zasilacz w czasie pracy
mocno się nagrzewa i jest to zjawiskiem normalnym. Nie należy przykrywać zasilacza
żadnymi przedmiotami aby uniknąć jego przegrzania!

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj  urządzenie  z  dala  od  źródła  wilgoci,  w  suchym  i  wolnym  od
zanieczyszczeń  miejscu.  Czyść  urządzenie  za  pomocą  suchej,  delikatnej
szmatki.

• Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również
spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.

• Nigdy nie używaj zasilacza gdy, zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek
sposób uszkodzony.

• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku 
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż 
odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym 
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez 
nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.


