
Boxa portabila wireless  

SPB-POCKET 

Manual de utilizare 

 

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

                                                                                                                                 

Caracteristici: Asculta melodiile preferate sau 

Putere RMS si impedanta 3W / 4 Ohm posturile de radio direct din 

Frecventa 180Hz-16KHz buzunarul tau cu POCKET! 

Durata de functionare 5 ore Wireless: Boxa reda muzica de pe 

Timp incarcare 2 ore orice dispozitiv cu bluetooth, fiind 

Capacitate acumulator 520mAh compatibila cu telefoane 

Voltaj acumulator 5V (USB) smartphone, TV, tablete, laptop-uri.. 

Versiune BT V4.2 Mica: companionul perfect in 

Dimensiuni 120x38x80mm calatorii 

Greutate neta 138g Altele: Radio FM, card microSD 
 

Continut ambalaj: boxa wireless POCKET, manual de utilizare, cablu alimentare microUSB 

 

Instrucțiuni de utilizare  

1. Buton MODE: trece boxa pe unul din modurile urmatoare: Bluetooth/ USB/ Micro-SD/ Radio FM. 

2. Apasare scurta Melodia anterioara/ Micsorare volum la apasare lunga. 

3. Apasare scurta Melodia urmatoare/ Marire volum la apasare lunga. 

4. In Modul BT: Buton Play/Pause, apasati de 2 ori pentru a efectua ultimul apel/apasati scurt o data pentru a raspunde la telefon (doar 

cand e conectat cu telefonul). Pentru deconectare din Modul Bluetooth, apasare lunga pentru a UNPAIR. 

5. In Modul FM apasati scurt o data butonul Play pentru a cauta posturile si salvare.  

6. Dupa salvare puteti apasa scurt butoanele “=” si “-“ pentru a naviga intre posturile salvate. Daca apasati lung pe butoanele “+” sau 

“_”, reglati volumul.   

7. Pentru o convorbire corecta, trebuie sa mentineti boxa in dreptul fetei dvs la maxim 40 cm.  

8. Can aveti conectat Stick USB de memorie sau card MicroSD, POCKET gaseste automat melodiile de pe ele. Fisierele suportate sunt de 

tip MP3.  

 

Reincarcarea boxei: 

1. Opreste boxa, introdu cablul de incarcare MicroUSB 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. 

http://www.spacer.ro/


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 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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