
 

 

  

                 Boxe RGB gaming 2.1 

                       SPB-THUNDER 

               Manual de utilizare  
 

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

 

Caracteristici: Detalii tehnice: 

2 sateliti stereo si subwoofer cu amplificator, asigura o putere 
totala a sunetului de 11W 

Putere de iesire: 11W (5W+3Wx2) 

Butoane reglabile pentru control bass si inalte, amplasate 
convenabil pe subwoofer 

Unitate difuzor: 3.5" (subwoofer)/2" x 2 (fiecare satelit) 

Conectare simpla prin cablu la iesirea audio de 3.5 mm a unui 
desktop sau notebook 

Raport S/Z: <65dB 

14 LED-uri colorate ce te acompaniaza in experienta din jocuri Frecventa de raspuns: 160Hz - 20LHz 
 

Alimentare: USB 5V 
 

Control volum, bass si inalte 
 

Dimensiuni: 160 x 150 x 122 mm subwoofer 
 

                     70 x 95 x 106 mm satelit x 2 

Continut ambalaj: Difuzor subwoofer: 1 buc  

                              Difuzor satelit: 2 buc  

                              Manual de utilizare: 1 buc 

Instructiuni de utilizare 

1. Conectati cablul USB de la difuzor la computer. 

2. Conectati cablul de 3,5 mm de la difuzor la computer. 

3. Redati muzica, filme sau jocuri pe computer. 

4. Reglati volumul: dati volumul mai tare sau mai Incet regland egalizatorul audio. 

Prima utilizare a dispozitivului/Introducere 

Alegeti un loc adecvat pentru dispozitiv. 0 suprafata uscata, orizontala antiaderenta adecvata. 

Nu asezati obiecte (cum ar fi vaze) pe difuzor. 

Asigurati-va ca dispozitivul este aerisit suficient! 

Functiile produsului 

Sunet perfect cu efect stereo 3D. 

Hot plug, nu este necesar niciun driver. 

Instructiuni generale de siguranta 

Va multumim ca ati achizitionat sistemul nostru de difuzoare 2.1. Prin designul de inalta calitate al produselor noastre, va puteti bucura 
de un real efect sonor in diverse aplicatii si medii si puteti simti farmecul oferit de campul sonor. Inainte de instalare, 

cititi cu atentie instructiunile urmatoare. Pastrati manualul de utilizare pentru consultare ulterioara. 

Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneti dispozitivul ploii sau umiditatii. Nu utilizati dispozitivul in conditii de ploaie 
sau umiditate. Nu utilizati dispozitivul in apropierea apei (de ex., baie, piscina, pivnite cu umiditate ridicata). Introduceti stecarul 
dispozitivului numai intr-o priza instalata corespunzator. Asigurati-va ca tensiunea dispozitivului este compatibila cu tensiunea de retea. 



Nu acoperiti orificiile de aerisire ale dispozitivului. 

Nu deschideti placa din spate dupa bunul plac pentru a nu va electrocuta sau pentru a evita alte accidente. In caz de reparatii, trimiteti 

difuzoarele unui specialist. 

Memento util 

Pentru a prelungi durata de vita, evitati distorsiunile §i protejati-va auzul. Nu dati volumul prea tare. Nu utilizati dispozitivul la volumul 

maxim. Acesta se poate avaria. Decuplati imediat de la alimentare de indata ce unitatea prezinta orice defect, astfel puteti proteja 
difuzorul si alte componente electronice Impotriva deteriorarii. 

Nu supuneti difuzoarele unei surse de caldura extreme, frigului sau umiditatii. Nu atingeti membranele difuzoarelor cu degetele sau alte 

obiecte. Astfel puteti deteriora membranele. 

Intrerupeti alimentarea si scoateti fisa din conector atunci cand sistemul nu functioneaza. 

Daca doriti sa curatati difuzoarele, utilizati o carpa uscata si moale. 

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 localitat ii dvs. sau 
accesati pagina www.ecotic.ro 

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

 

 

 

 

http://www.ecotic.ro/

