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Schemat urządzenia 
 
 

 
 
 
1. Wskaźnik napięcia wyjściowego: Odpowiednio wskazuje aktualne napięcie wyjściowe. 
2. Wejście zasilania prądem zmiennym: Upewnij się, że lokalne napięcie zasilania jest zgodne ze 
wskazanym napięciem wejściowym, podłączając PL50 do odpowiedniego napięcia 
przemiennego. 
3. Bezpiecznik wejściowy: Jeśli bezpiecznik jest uszkodzony, nie należy go wymieniać 
samodzielnie. Przekaż PL50 do profesjonalnego serwisu w celu wymiany odpowiedniego 
bezpiecznika. 
4. Włącznik zasilania: Włącz lub wyłącz PL50. 
5. Wyjście prądu stałego: Napięcie wyjściowe prądu stałego przez kabel wyjściowy zasilania. 
6. Przełącznik napięcia wyjściowego prądu stałego: Przełączanie między poziomem napięcia 
12 V a 15 V. Proszę wybrać odpowiednie napięcie na podstawie podłączonego urządzenia. 
7. Rezystor trymera wartości napięcia wyjściowego: Jeśli wartość napięcia nieznacznie odbiega, 
ale nie ma to wpływu na użytkowanie, użyj śrubokręta płaskiego, aby go przekręcić, aby 
wyregulować rezystancję. 
  
 
 
 



 

Obsługa urządzenia 
 
1. Podczas wkładania kabla zasilania wejściowego prądu zmiennego należy umieścić go we 
właściwej pozycji, aby uniknąć poluzowania i wypadnięcia. 
2. Podczas wkładania kabla wyjściowego zasilania prądem stałym wyrównaj wycięcie na końcu 
kabla z wypukłą kropką na gnieździe wyjściowym zasilania. Po osadzeniu go we właściwej 
pozycji, obróć pierścień mocujący w prawo, aby go zablokować. Podczas wymiany kabla obróć 
pierścień mocujący w lewo, aby go poluzować, a następnie odłącz kabel. 
3. Podłącz kabel wejściowy prądu przemiennego do gniazda zasilania prądem zmiennym. Włącz 
przełącznik zasilania, aby włączyć urządzenie. 
4. W zależności od zakresu napięcia podłączonego urządzenia przełącz przełącznik, aby wybrać 
poziom napięcia wyjściowego 12 V lub 15 V. 
 

Środki ostrożności 
 
1. Urządzenie może się nagrzewać podczas użytkowania, dlatego należy umieścić je w 
chłodnym miejscu i nie przykrywać innymi przedmiotami. 
2. Proszę używać tego produktu w odpowiednim zakresie napięcia wejściowego i wyjściowego 
oraz mocy wyjściowej. Nie podłączaj go do urządzeń przekraczających znamionową moc 
wyjściową produktu. 
3. Wyłącz zasilanie natychmiast po użyciu. Jeśli zasilacz nie jest używany przez dłuższy czas, 
odłącz zasilanie sieciowe. 
4. Wewnątrz urządzenia występują zagrożenia związane z wysokim napięciem, dlatego nie 
należy samodzielnie demontować obudowy. 
 

W zestawie: 
 
Zasilacz x1, kabel wejściowy AC x1, kabel wyjściowy DC x1, instrukcja obsługi x1 
 

Specyfikacja: 
 
• Transformator: dostosowany toroidalny 50 W klasy audiofilskiej 
• Prostownik mostkowy: płaski mostek Shindengen 25A 600V 
• Regulator napięcia: układ regulatora napięcia TI 
• Kondensator filtrujący: kondensatory Nippon Chemi-Con i Rubycon 
• Wejścia: trójrdzeniowe gniazdo AC 
• Wyjścia: gniazdo GX16-2, wtyk wyjściowy DC 5,5x2,1mm 
• Napięcie wejściowe: 100-120V~ lub 200-240V~ 
• Napięcie wyjściowe: przełączane 12 V/15 V 
• Moc wyjściowa: 12V = 3A lub 15V = 2A 
• Kolor: czarny  
• Waga: około 1,72 kg, z dołączonymi akcesoriami około 2,2 kg 
 
 



 
Deklaracja zgodności UE 
 
  

Niniejszym Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi 

i inne stosowne przepisy dyrektyw według załączonej deklaracji zgodność CE.  

 

 
Właściwa utylizacja i recykling odpadów 
  

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie 

oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z 

innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym 

mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku 

naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.  

Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma 

obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego 

samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt 

można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach 

internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.  

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu 

odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia 

recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.  

Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub 

opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był 

dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z 

gospodarstw domowych i należy przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego 

pojemnikach lub punktach zbierania odpadów 

 

Wyprodukowano w Chinach. 
  
Producent: Guangzhou FiiO Electronics Technology Co., Ltd.  

No.21, Longliang Road, Xialiang Village,Longgui Street, Baiyun District, GuangZhou City, 

510430, China.  

PHONE/:+86-20-62679040; FAX: +86-20-62679042  

E-mail: support@fiio.com Website: http://www.fiio.com 

 

IMPORTER: MIP sp. z o. o.  

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa. 
http://www.mip.bz 
 
Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie www.fiio.pl 
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