
 

Casti stereo cu microfon si control volum SPK-223 

Manual de utilizare 

This manual is available in English on www.spacer.ro 

 

Casti: 
Dimensiune difuzor: Ф30 mm 

Sensibilitate: 105±3dB S.P.L la 1KHz 
Impedanta: 32Ω 
Frecventa: 20Hz-20.000Hz 

Putere max. de intrare: 100mW 
Tip conector: 2*Ф3.5mm stereo 
Lungime cablu: 1.8m±0.2m 

 

Microfon: 
Dimensiune: Ф6*5mm 

Frecventa: 20Hz-20.000Hz 
Sensibilitate: -58+-3DB 
 

Instructiuni de utilizare 

1. Scoateți castile din ambalaj și desfaceti cablul de conectare. 

2. Identificați mufele de conectare din dispozitivul Dvs. 

3. Observati pictogramele ce descriu tipul de conectare acceptata: 

-pentru sunet în casti 

                                   

       -pentru microfon 

                                    

Notă: pot exista diferențe intre pictogramele exemplu de mai sus și cele care se găsesc pe dispozitivul dvs. 

4. Conectați corespunzător mufele caștilor. 

5. Reglați volumul după preferințe. 

Continut ambalaj: casti stereo cu microfon si control volum 

Precautii 
Nu stricati cablul conectare. Evitati sa trageti sau sa rasuciti cablul in locul unde se imbina cu dispozitivul. Protejati de cablul de indoiri 
repetate si excesive. 

Feriti produsul de umiditate excesiva. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Evitatii varsarea de lichide, acestea 
pot cauza socuri electrice sau pot duce la supraincalzirea circuitelor. Folositi o carpa uscata pentru a sterge produsul de eventuale lichide 
varsate. 

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de încalzire (sobe, calorifere et.). Nu lasati 
produsul expus direct in soare. 
ATENTIE: Este interzisa demontarea produsului. Incercarea de a repara acest produs nu este recomandata si duce la anularea garantiei. 

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar 
centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice. 

ELIMINARE DESEURI: 

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat 
de deșeurile menajere.  Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de 
autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina 
www.ecotic.ro 

Prin prezenta, declaram ca produsul nostru este in conformitate cu Directiva 2014/30/EU. 
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