
Ние ви предлагаме по-добри 

видео и аудио устройства.

Качественият звук на музиката 

сега е достъпен от с тонколоните 

WESDAR.

Тонколони за компютър

Инструкции за употреба

Благодарим ви, че избрахте WESDAR 

CS1 

Спецификации 

Основен материал 

Цветове 

Размери 

Дължина на кабела 

Нетно тегло 

Контролна функция 

Жак 

Чувствителност 

Деформация 

Пластмаса + гума + ABS 

Оранжев/зелен

106*107"109mm"2 

1.35m 

500g 

Плъзнете, за да регулирате силата на звука 

USB захранващ кабел + 3,5 мм аудио жак 600

±100mV 

<1% 1W1KHz% 

Съотношение сигнал/шум 

Размери 
Импеданс 

Изходяща мощност 

Track 

>40dB 

66mm* 2 

30 

5W"2 

Dual  

Основни функции и описания 

1. Модерни настолни тонколони с компактен външен вид, които ще ви 

спестят място.

2. Свежи цветове, които ще изпъстрят работния ви плот.

3. Разстоянието между тонколоните е до 1.2 метра. Поставени под 

работния плот или не маса, не трябва да се притеснявайте, че кабелът 

не е достатъчно дълъг.

4. ABS материалът, от който са изработени тонколоните, е здраво и 

противоударно вещество, чийто цвят няма да избледнее.

5. Според нуждите си регулирайте силата на звука. USB2.0 с двойно 

качество на звука ще ви потопи в завладяващи звукови ефекти.

Основни функции 

___________ , __

0 

D 

1) USB захранващият кабел може да свърже към компютър с USB или адаптер.

2) 3,5-милиметров аудио жак за свързване на мобилен телефон, музикален 

плейър или компютър.

Начин на употреба 

1. Контролерът за регулиране на силата на звука регулира силата на 
звука------o(Q) 

2. USB захранващият кабел може да свърже USB на компютър или 
адаптер.--.. 

3. 3,5-милметров аудио жак за свързване на мобилен телефон, музикален плейър 
или компютър.-� 

Съдържание на опаковката 

Тонколони;
Инструкции за употреба.

Забележки 

A. Съхранявайте продукта далеч от опасни химикали като бензол и разредители, както и от топлина, 

слънчеви и влажни места, в противен случай е възможна повреда, която да повлияе на употребата. 

Моля, съхранявайте в суха и хладна среда.

B. Дръжте далеч от силни магнитни и електрически полета, които могат да смущават сигналите

C.  Моля, не разглобявайте продукта по собствено желание, тъй като неправилният ремонт може да 

доведе до риск за потребителя.

D. Максимална сила на звука не е препоръчителна при употреба. Моля, използвайте с колкото е 

възможно по-ниска сила на звука, за да не увредите слуха си.

E. Моля, изхвърляйте отпадъците от опаковки, батериите и електронните продукти по подходящ начин.

Гаранционна карта

Уважаеми потребители, благодарим ви, че закупихте продукт на WESDAR.

За да ви осигурим по-добро обслужване, моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба.

Моля, запазете тази гаранционна карта.

Можете да се свържете с нас на имейл customercare@klt-tech.com, ако имате някакви въпроси.

Ние ще ви предоставим желаните от вас услуги с удоволствие.

Прочетете повече на www.i-wesdar.com

*Неизправности, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

Име на клиент 

Адрес за контакт 

Информация за контакт 

Модел на продукт 

Дата на закупуване 

Номер на поръчка 

Място на закупуване 

Регулиране на силата на звука

Дължина
 на кабела
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