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 Įspėjimai ir saugos instrukcijos 

 

Gaminių ženklinimo simbolių 
paaiškinimas 

 
1. Saugos instrukcijos 

 
- Produktas skirtas tik privačiam, 
nekomerciniam naudojimui. 
- Gaminį naudokite tik pagal paskirtį. 
- Nenaudokite gaminio šalia šildytuvų, kitų 
šilumos šaltinių arba tiesioginiuose saulės 
spinduliuose. 
- Nenaudokite gaminio vietose, kuriose 
draudžiama naudoti elektroninius 
gaminius. 
- Produktą naudokite tik vidutinio klimato 
sąlygomis. 
- Neeksploatuokite gaminio viršydami 
techniniuose duomenyse nurodytas galios 
ribas. 

 
 
 
 
- Akumuliatorius yra įmontuotas visam 
laikui ir negali būti išimtas; gaminį 
utilizuokite visą, laikydamiesi teisės aktų 
nuostatų. 
- Nelenkite ir nespauskite kabelio. 
- Nenumeskite gaminio ir jo stipriai 
nesutrenkite. 
- Nebandykite patys taisyti gaminio. Visus 
techninės priežiūros darbus turi atlikti 
kvalifikuoti specialistai. 
- Neatidarykite ir nenaudokite gaminio, jei 
jis yra pažeistas. 
- Pakuotės medžiagą laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. 
- Pakuotės medžiagą nedelsdami išmeskite 
laikydamiesi vietoje galiojančių taisyklių. 
- Jokiu būdu nemodifikuokite gaminio. 
Tokiu būdu bus panaikinta garantija. 
- Šį prietaisą, kaip ir visus elektros 
gaminius, reikia laikyti vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. 
- Vairuodami ar naudodamiesi sporto 
įranga, neleiskite gaminiui blaškyti jūsų 
dėmesio ir atidžiai stebėkite eismo 
situaciją bei aplinką. 
- Nedeginkite akumuliatoriaus arba 
gaminio. 
- Nelieskite ir nepažeiskite, neišardykite, 
neišimkite akumuliatorių ar įkraunamų 
baterijų.  

Produktas turi būti naudojamas 
tik esant nuolatinei srovei. 

Įspėjimas 

Neskubėkite ir iki galo perskaitykite toliau 

pateiktas instrukcijas ir informaciją. 

Informacija apie gaminio naudojimą 

pateikiama trumpajame vadove. 
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Įspėjimas – įkraunamas akumuliatorius 

- Gaminį įkraukite tik naudodami tinkamus įkrovimo 
įrenginius arba USB jungtis. 

- Nenaudokite ir nebandykite taisyti sugedusių 
įkroviklių ar USB prievadų. 

- Neperkraukite gaminio ir neleiskite jam visiškai 
išsikrauti. 

- Nelaikykite, neįkraukite ir nenaudokite gaminio 
esant ekstremaliai temperatūrai ir labai žemam 
atmosferos slėgiui (pvz., dideliame aukštyje). 

- Reguliariai (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį) 
įkraukite bateriją, jei sandėliuojate ilgesnį laiką.

 
2. Priežiūra 

Šį gaminį valykite šiek tiek drėgna bepūke šluoste ir 
nenaudokite stiprių valymo priemonių. 

3. Garantijos įspėjimas 

„Hama GmbH & Co KG“ neprisiima jokios atsakomybės ir 
nesuteikia jokios garantijos už žalą, atsiradusią dėl netinkamo 
montavimo ir (arba) surinkimo, netinkamo gaminio naudojimo 
arba naudojimo ir (arba) saugos instrukcijų nesilaikymo. 

4. Informacija apie perdirbimą 

Pastaba dėl aplinkos apsaugos: 
 
Įgyvendinus Europos direktyvas 2012/19/ES ir 2006/66/ES, 
taikomos šios nuostatos: elektros ir elektroninės įrangos bei 
baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. 
Vartotojai pagal įstatymus privalo grąžinti elektros ir 
elektroninę įrangą ir baterijas, pasibaigus jų naudojimo 
laikui, į paskirtas viešas surinkimo vietas arba pardavimo 
vietas. Išsamesnė informacija šiuo klausimu pateikiama 
atitinkamuose nacionaliniuose teisės aktuose. Jei ant 
gaminio, naudojimo instrukcijos ar pakuotės yra šis 
simbolis, tai reiškia, kad gaminiui taikomos šios nuostatos. 
Perdirbdami, pakartotinai naudodami medžiagas ar kitaip 
šalindami senus prietaisus ir (arba) baterijas, svariai 
prisidedate prie aplinkos apsaugos. 
 

Pastaba – naudojimas drėgnose vietose 

• Pagal IPX7 klasifikaciją garsiakalbis yra atsparus 
vandeniui iki 1 m gylio. Todėl jį galima naudoti 
drėgnoje aplinkoje (pvz., duše). Atkreipkite 
dėmesį, kad visi įkrovimo prievadai turi būti 
uždaryti, kai garsiakalbis liečiasi su vandeniu. 

• Neįkraukite gaminio iš kompiuterio ar 
nešiojamojo kompiuterio USB prievado. Tai 
gali sugadinti USB prievadą. 

• Komplekte esantį USB įkrovimo laidą naudokite tik 
šiam garsiakalbiui, o ne kitiems įrenginiams. 
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5. Atitikties deklaracija 
 
„Hama GmbH & Co KG“ pareiškia, kad radijo 
įrangos tipas [00188220, 00188221] atitinka 
Direktyvą 2014/53/ES.  
Atitikties deklaraciją galima rasti adresu 
www.hama.com -> 00188220, 00188221 -> 
„Atsisiuntimai“. 

 

 

 

 

 

6. Techniniai duomenys 
 

Mobili belaidė kolonėlė 

„Bluetooth“ ryšys  „Bluetooth“ v5.0 

Palaikomi profiliai A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP 
V1.5 

Dažnis 100 Hz – 20 kHz 

  Nuotolis < 10m  

Maksimali galia 20 W 

Krovimo įtampa Max. 5V  0.8A 

Garso sistema Stereo/Pilnai bevielis Stereo 

Dažnių juosta (-os) 2402 – 2480 MHz 

Maksimali 

perduodama radijo 
dažnio galia 

 

3.18 dBm 

Iškraipymas (THD) ≤ 1% 

Dydis 210 x 84x 84 mm 

Svoris 745 g 

Jungtys USB-C 

Baterija 

Tipas 2x Ličio polimerų 
įkraunama baterija 
3.7 V, 1500 

mAh/5.5 Wh 

Krovimo laikas ~3 val 

 

Atkūrimas 

~6 val. 

(Priklausant nuo  
garso ir muzikos) 
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Hama GmbH & Co KG 

86652 Monheim / Vokietija 
 

Techninė konsultacija vokiečių  
ir anglų kalbomis 

www.hama.com 

+49 9091 502-0 

DG 

 

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc." prekių 

ženklai, kuriuos pagal licenciją naudoja „Hama GmbH & Co KG". Kiti prekių ženklai ir prekių 

pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. 

 

Visi išvardyti prekių ženklai yra atitinkamų įmonių prekių ženklai. Naudojimo instrukcijoje 

galimi techniniai pakeitimai. Taikomos bendrosios pristatymo ir apmokėjimo sąlygos. 
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http://www.hama.com/

