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Speci�cation

Mini digital speaker:
2.0 Channel  plug and play, 
USB power supply
*With bass wire *Strengthen sonority
Frequency response: 30~ 20000HZ
Power output(RMS):2X3 W
S/N：〉80dB
USB Powered: 5V / 1A

The product is covered by a 24 months manufacturer’s warranty.
Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic �elds and in the damp or dusty 
atmosphere.
We don’t take responsibility for any loss or damage of personal data caused by incorrect operation of software & 
hardware, indirect loss caused by the 3rd party and accidental damage during using this manual.
The safe product, conforming to the EU requirements.
The product is made in accordance with RoHS European standard. The standard was issued in order to decrease the 
amount of the electronic and electrical waste emitted into the atmosphere.
The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste. Appropriate 
waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from 
dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste 
collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information 
about recycling this product please contact your retailer or a local authority.
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Specy�kacja
Uniwersalne głośniki komputerowe 2.0 .
Plug&Play
Zwiększone basy i głośność.
Czysty dźwięk
Zasilane z gniazda USB
Pasmo przenoszenia: 30~ 20000HZ
Moc maksymalna (RMS):2X3 W
S/N：〉80dB
Zasilanie z USB: 5V / 1A

Produkt objęty 24-miesięczną gwarancją producenta.
Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie 
produktu.
Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź 
inną usterkę produktu.
Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
Nie bierzemy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych osobowych na skutek nieprawidłowego działania 
oprogramowania oraz sprzętu, straty spowodowanej przez trzecią partie i przypadkowego uszkodzenia podczas 
korzystania z tego podręcznika.
Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.  Jej celem jest zmniejszenie ilości substancji 
niebezpiecznych, przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad 
domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych  substancji, mieszanin oraz części 
składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także 
na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży 
detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.
 Więcej informacji na stronie: www.ugo-europe.com

Niniejszym Impakt S.A. oświadcza, że urządzenie jest zgodne
z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi 
postanowieniami obowiązujących dyrektyw WE. Pełny tekst deklaracji 
CE można pobrać ze strony internetowej dystrybutora.
Importer: Impakt S.A. ul. Stanisława Lema 16, 62-050 Mosina, Polska

This Impakt S.A. declares that the device complies with the essential 
requirements and other applicable provisions of the applicable EC 
directives. Full text of the CE declaration can be downloaded from the 
website of the distributor www.ugo-europe.com
Importer: Impakt S.A. ul. Stanisława Lema 16, 62-050 Mosina, Poland

Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a szczególnie przestrzegać wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz informacji 
dotyczącej prawidłowej obsługi, nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za wynikłe z tego 
powodu szkody osobowe oraz materialne. Takie przypadki unieważnią gwarancję.


