
Boxa wireless 

SPB-DUCKY 

Manual de utilizare 

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

Specificatii tehnice  Caracteristici 

Putere RMS (W) 3 W Design cu ventuza, poate fi lipita pe orice suprafata plana 

Impedanta 4 Ω Rezistenta la umezeala 

Frecventa 180-16000 Hz Microfonul incorporat o face utila pentru apeluri hands-free 

Capacitate acumulator 300 mAh Tehnologia Bluetooth 4.2, conectare fara intreruperi  

Durata functionare 4 h pana la o distanta de 10m 

Timp incarcare 2 h  

Tensiune incarcare 5V (USB)  

Versiune bluetooth 4.2  

Grad rezistenta la umiditate IPX4  

Dimensiuni Φ80 x 35mm/ 50 mm  

Greutate 115 g  

   
Continut ambalaj: boxa wireless Ducky, manual de utilizare 

 

  

1.       Buton Pornit/Oprit 

2.       Buton Play/Pause 

3.       Cantec anterior: apasare scurta 

Micsorare volum: apasare lunga 

4.       Cantec urmator: apasare scurta 

Crestere volum: apasare lunga 

5.       Buton raspuns/ Terminare apel 

Microfon incorporat 
Conectarea dispozitivului cu telefonul mobil 

1. Inainte de conectare, asigurati-va ca acumulatorul boxelor este complet încarcat. 

2. Pentru încarcare, conectați mufa alimentatorului la portul microUSB. 

Precauții. Protecția bateriei.Datorită bateriei interne, nu incalziti, nu fisurati si nu puneti boxa pe foc. Nu expuneti boxa  la soare 

pentru perioade îndelungate, deoarece, în caz contrar, bateria se poate defecta sau topi. 

Protecția cablurilor.Nu stricatii cablul de alimentare. A se feri de copii și de animalele de companie. 

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 boxa 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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