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INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Feriți dispozitivul de apă, umiditate și alte lichide. Nu utilizați și
depozitați dispozitivul într-un câmp magnetic puternic sau la
temperaturi extreme. Nu îl expuneți la lumina directă a
soarelui sau la alte surse de căldură. NU manipulați
dispozitivul cu mâinile ude. Protejați cablul de alimentare de
margini ascuțite și de alți factori care ar putea duce la
deteriorarea acestuia.

2.Feriți dispozitivul de șocuri și nu îl lăsați să cadă.
3. Dispozitivul este destinat doar pentru utilizare în interior.
4. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare dacă nu va
fi utilizat o perioadă mai lungă de timp.

5.Mențineți volumul la un nivel rezonabil pe toată perioada
utilizării dispozitivului. Pentru a preveni deteriorarea auzului,
nu ascultați la un nivel prea ridicat.

6.Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare este
deteriorat.

7. Nu dezasamblați și nici nu reparați acest produs. Dispozitivul
nu are componente care pot fi reparate de către utilizator. În
caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru
verificare sau reparație.

8.Curățați dispozitivul cu un material moale, ușor umezit, fără
agenți abrazivi. Deconectați dispozitivul de la sursa de
alimentare înainte de curățare.

OFF ON

FUNCȚIONARE

1. Conectați mufa USB la intrarea USB (a unui port USB
compatibil la un calculator sau la un adaptor de alimentare).

2. Conectați mufa jack 3,5 mm la sursa audio.
3. Reglați volumul cu ajutorul butonului pentru volum.
4. Doar pentru KOM1160: pentru a porni difuzorul, răsuciți
butonul pentur volum. Reglați nivelul bass-ului și al înaltelor cu
ajutorul butoanelor.

KOM1160KOM1150

KOM1165
KOM1151
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Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica
faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie
atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte
daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate
evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte
tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea
resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul
de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi
informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea
reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu
furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu
trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.
Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

SPECIFICAȚII

KOM1150 KOM1151 KOM1160 KOM1165

Volume slider ✔ ✔ ✔ ✔

Power 2 x 3 W 2 x 3 W

5 W
(subwoofer)
2 x 3 W
(speakers)

2 x 3 W

THD 10 %

S/N ratio >60 dB >88 dB >80 dB >85 dB

Frequency
response 90Hz ~ 20 kHz 45 Hz ~ 16 kHz 45 Hz ~ 16 kHz 45 Hz ~ 16 kHz

Impedance 4 Ω

Power supply USB 5 V

Cable length 65 cm 140 cm 140 cm 125 cm

Dimensions 61 x 61 x 57mm 67x90x60mm 67x90x60mm 280x60x46mm


