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Caracteristici: Specificatii tehnice:  
Compatibila cu A2DP, AVRCP Dimensiune difuzor Φ45mm 

Hands-free Putere RMS si impedanta 3W  

Trei optiuni pentru redarea muzicii: wireless BT,  Impedanta 4 Ohm 

radio FM, card microSD Frecventa 180Hz – 16KHz 

Distanta functionare: max. 10m Distorsiune <5% 

Durata de functionare: aprox. 5 ore Capacitate acumulator 520mAh 

Timp incarcare: 2 ore Voltaj acumulator 5V 

Dimensiuni: 60 x 60 x 50mm Versiune BT V4.2 

Greutate: 250g Indice de protectie IPx4 
 

Continut ambalaj: boxa wireless TOPPER, manual de utilizare, cablu alimentare miniUSB 

Instrucțiuni de utilizare  

 

Mod redare Bluetooth 

1. Gliseaza butonul OFF in dreapta, vei auzi mesajul “the device already ready to connect” (aparatul e gata de conectare) Bluetooth. 
2. Activeaza functia Bluetooth pe dispozitivul de pe care vrei sa redai muzica (telefon, tableta etc.), cauta boxa in lista de dispozitive 

 si conecteaza-o.  

      3.   Apasa butonul Redare/Pauza pentru a reda/opri muzica. 

      4.  Ajusteaza volumul sau sari la urmatoarea/precedenta melodie cu ajutorul butonului Redare/Pauza, glisandu-l spre dreapta, 

respectiv stanga. 

      5.   Apasa scurt butonul pentru a raspunde sau incheia apeluri. Microfonul incorporat iti permite apeluri in regim hands-free. Boxa 
va relua redarea muzicii dupa ce apelul este incheiat (daca 

sursa audio nu s-a oprit sau nu a iesit din raza de actiune).  

 

Mod redare card microSD 

1. Porneste boxa. 

2. Introdu un card microSD (pana la 32GB) in portul dedicat, iar boxa va reda automat fisierele audio stocate. 

3. In timpul redarii, apasa butonul Redare/Pauza pentru a reda sau opri muzica. 

4. Gliseaza butonul Redare/Pauza spre dreapta sau spre stanga pentru a mari, respectiv micsora volumul sau a schimba piesa 

dorita 
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Mod AUX-IN 

1. Porneste boxa glisand butonul spre dreapta (MP3). 

2. Foloseste cablul de incarcare cu mufa JACK pentru a conecta boxa la dispozitivul de pe care vrei sa redai muzica (PC, telefon, TV etc.). 

3. Gliseaza si mentine apasat lung butonul Redare/Pauza  spre  dreapta sau spre stanga pentru a ajusta volumul. 

 

Mod radio FM 

1. Porneste boxa glisand butonul OFF spre dreapta si introdu cablul MiniUSB ca antena. 

2. Apasa lung butonul Redare/Pauza pana vei auzi “FM MODE”. 

3. Tine apasat butonul Redare/Pauza si gliseaza-l spre dreapta pentru a cauta si memora posturile radio. 

4. Gliseaza scurt butonul Redare/Pauza pentru a comuta intre canalele FM.  

 

Functia True Wireless Stereo: 

1. Porneste doua boxe Topper, ambele in modul Bluetooth. 

2. Opreste functia Bluetooth a dispozitivului de pe care redai muzica si apoi, la una dintre boxe, dupa aprox un minut vei auzi un sunet 

care confirma ca boxa 1 va urma sa se conecteze cu boxa 2. 

3. Activeaza functia Bluetooth a dispozitivului de pe care vrei sa redai muzica si conecteaza-l cu boxa 1 care apare in meniu la scanare. 

Muzica va fi redata in ambele boxe in acelasi timp.  

 

Reincarcarea boxei: 

1. Opreste boxa, introdu cablul de incarcare miniUSB la portul de reincarcare al boxei si conecteaza celalalt capat al cablului la PC sau la 

incarcatorul de perete. 

2. Indicatorul LED va ramane aprins rosu pe durata incarcarii si se va stinge odata ce boxa este incarcata complet. 

Precautii 

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide. 

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de încalzire (sobe, calorifere etc.) 

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, ROYAL COMPUTERS declara ca tipul de echipamente radio incarcator wireless este in 

conformitate cu Directiva 2014/53/UE.  

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: 

www.spacer.ro 
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