
PODSTAWKA POD TABLET Z GŁOŚNIKAMI 
MODEL: TB2

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
 

1. Informacje ogólne

Uniwersalna, multimedialna podstawka na urządzenia mobilne, tablety, telefony.

Składany stojak z głośnikami o niezwykłej mocy i czystym dźwięku. Możliwość umieszczenia 
urządzeń każdej wielkości pod dowolnym kątem. Wbudowane dwa aktywne głośniki. Dzięki 
zastosowaniu kabla z wtykiem minijack 3,5mm podstawka jest kompatybilna prawie z wszystkimi 
urządzeniami mobilnymi.

Cechy produktu:

• W uchwycie umieścisz dowolne urządzenie mobilne, np. Tablet, telefon, ebook. Możliwość 
regulacji w wielu zakresach. Uchwyt posiada specjalne gumowe łapki, dzięki czemu 
urządzenie nie ulegnie przesunięciu i nie wypadnie, a możliwość złożenia i niewielkie 
rozmiary, pozwalają zastosować uchwyt w każdym miejscu. 

• Estetyczny design, idealnie pasuje do Apple Iphone, Ipod, Ipad. 
• Możliwość regulacji podstawki pozwoli wygodnie umieścić dowolne urządzenie (tablet, 

telefon itp.). 
• Łatwo się składa i rozkłada, po złożeniu zajmuje minimum miejsca. 
• Możliwość zasilania przez baterie lub z portu USB. 

Specyfikacja:

• Moc: 2W 
• SNR: 85dB 
• Zakres częstotliwości: 90~20KHz 
• Impedancja: 4 Ohm 
• Regulowany rozstaw ramion + regulacja nachylenia 
• Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5V 
• Waga: 125g 
• Głośniki: 2szt 
• Wejście: Audio, DC 5V 
• Wyjście: USB 

• Wymiary (po złożeniu): 18,2 cm x 5,7 cm x 2,6 cm 
• Kolor: biały 

3. Użytkowanie

• Podstawka może być zasilana z portu USB za pomocą dołączonego kableka lub baterii 
AAA 1,5V (ale nigdy równocześnie!). Aby zainstalować baterie przesuń pokrywę znajdującą 
się z tyłu urządzenia, zgodnie z narysowaną strzałką, następnie unieś ją. Ostrożnie włóż 
baterię we wskazane miejsce, zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację +/-. Zamknij 
pokrywę baterii.

• Rozłóż podstawkę i połóż na niej tablet. Rozwiń kabel audio i połącz podstawkę z tabletem 
(wtyk 3,5mm minijack wepnij w gniazdo słuchawkowe tabletu).

• Przestaw przełącznik w pozycję ON – od teraz muzyka odtwarzania na tablecie będzie 
słyszalna z głośników podstawki.

4. Uwagi i środki ostrożności

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Chronić przed wilgocią oraz wysokimi temperaturami.
• Nie narażaj przedmiotu na uszkodzenia mechaniczne.
• W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia wyjmij z niego baterie. Nie używać w 

urządzeniu kilku baterii różnych marek oraz o różnym stopniu rozładowania.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

