
GŁOŚNIKI KOMPUTEROWE MINI
MODEL: ZS35

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Kompaktowy zestaw głośników stereo do komputera. Może być również używany z innymi przenośnymi
urządzeniami audio. Głośniczki te możesz wykorzystać w pociągu, na biwaku, na plaży, na łódce, w lesie, na
łące, w pustej kawiarni czyli wszędzie tam, gdzie nie ma prądu a chciałbyś posłuchać muzyki. Głośniczki
grają głośno i czysto. Wszystko to dzięki metalicznym membranom. 

Cechy produktu:

• Produkt wysokiej jakości. 
• Oferują dużą moc wyjściową przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Są idealnym 

uzupełnieniem każdego komputera PC, laptopa, tableta, odtwarzacza mp3 lub smartphone. 
• Elegancka i nowoczesna, odporna na zarysowania obudowa. 
• Możliwość podłączenia dowolnego odtwarzacza lub komórki ze standardowym wejściem 

słuchawkowym mini-jack. 
Specyfikacja:

• Zasilanie Port USB
• Kabel  70 cm, z wtyczką mini - jack 3,5 mm oraz USB. 
• Częstotliwość 150 HZ - 20 KHz. 
• Głośniki 2 x 3W. 
• Zasilanie: z portu USB. 
• Wymiary (sz x gł x wys): 6 x 5 x 6,5 cm (jeden głośnik)
• Kolor: Czarny

2. Instalacja 

• Włącz urządzenie odtwarzające (np. odtwarzacz mp3, komputer lub inne).
• Głośniki typu Plug and play
• Podłącz Głośniki do gniazda 3.5 mm Jack. A wtyczkę USB do gniazda w komputerze lub hubie 

USB). Głośniki zaczną działać automatycznie (gotowe do użytku)

3. Uwagi i środki ostrożności

• 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/

