
GŁOŚNIKI USB 
KOLOROWA WODA

MODEL: ZS19A / ZS19B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Głośniki Color Splash z tańczącą wodą USB 6W - Dzięki połączeniu płynu i podświetleniu w czterech, różnych kolorach 
uzyskujemy niesamowity efekt fontanny, która pulsuje w rytm muzyki! 

Cechy produktu:

• Produkt wysokiej jakości. 

• Głośniki podłączane do komputera lub laptopa za pomocą wtyczki 3.5 mm audio mini jack, a zasilane za pomocą 
portu USB, więc nie wymagają dodatkowych baterii. Można je stosować również z urządzeniami mobilnymi, np. 
telefonami, tabletami lub MP3. 

• Oferują dużą moc wyjściową przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Są idealnym uzupełnieniem każdego 
komputera, tabletu, odtwarzacza mp3 lub smartphone. 

• Podświetlana wodna fontanna jest synchronizowana z odtwarzanymi dźwiękami muzyki dając tym samym 
ciekawy efekt – zwłaszcza przy zgaszonym świetle. 

• Wielkość strumienia wody uzależniona jest od poziomu głośności- im większa moc dźwięku, tym pokaz bardziej 
efektowny. 

• Zbiorniki są całkowicie zamknięte, więc nie ma ryzyka rozlania płynu. 

• Elegancka i nowoczesna, odporna na zarysowania obudowa. 

Specyfikacja:

• Moc głośników: 2 x 3W 

• Oświetlenie : 4 kolorowe diody LED 

• Wymiary: 5,1cm x 6,3cm x 22,0cm

• Długość kabla: 1,2 m

• Zasilanie Port USB 

• Połączenie audio Jack 3,5 mm

Zasady działania:

• W czasie gdy gra muzyka z dyszy głośników eksploduje kolorowa fontanna wodna- oświetlona wielobarwnymi 
diodami LED, tworząc prawdziwie unikalny pokaz wodny. 

• Każdy głośnik używa 4 strumieni oraz, posiada oświetlenie wielobarwne (czerwony, niebieski, zielony, żółty). 

• Wielkość strumienia wody uzależniona jest od poziomu głośności- im większa moc dźwięku, tym pokaz bardziej 
efektowny. 

• Zbiorniki wodne są całkowicie zamknięte, więc nie ma ryzyka rozlania płynu. 

• Najlepszy efekt zostanie osiągnięty w ciemności.

* Fabrycznie w głośnikach jest znikoma ilość płynu, którego efekt działania da się ujrzeć dopiero po poprawnym 
podłączeniu urządzenia

W zestawie:

• Głośniki z fontanną 

• Kabel USB-mini USB 

• Kabel jack-jack 

• Całość zapakowana w kolorowe, estetyczne pudełko 

2. Instalacja 

• Włącz komputer i zaloguj się do systemu.

• Głośniki typu Plug and play nie wymagają sterowników

• Podłącz Głośniki do gniazda 3.5 mm Jack oraz do wolnego portu USB komputera. Głośniki zaczną działać 
automatycznie (gotowe do użytku)

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.

• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia. 

• Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.

• Nie zginać kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować 
zadławienie.

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

http://www.aptel.pl/

