
„Spirit Chop” 
 

 



• Šis gaminys sukuria magnetinius laukus. Asmenys, 

turintys širdies stimuliatorių, prieš naudodami šį 

gaminį turėtų pasitarti su gydytoju, nes jis gali turėti 

įtakos tinkamam širdies stimuliatoriaus veikimui. 

• Nelaikykite banko ar panašių kortelių su 

magnetinėmis juostelėmis šalia įkrovimo dėžutės 

ar ausinių. Kortelėse esantys duomenys gali būti 

sugadinti arba visiškai ištrinti. 

•  

Įspėjimai ir saugos instrukcija 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

• 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. 

• Būkite atsakingi. Didelis garsas gali trikdyti aplinkinius. 

• 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.  

• Nenaudokite gaminio įkrovimo metu! 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Kyla klausos pažeidimo pavojus 

- Kad išvengtumėte klausos praradimo, ilgą laiką 

nesiklausykite garsių garsų.  

- Visada palaikykite priimtiną garso stiprumą. Didelis 

garsas gali sukelti laikiną klausos praradimą.  

- Naudojant šį gaminį kinta aplinkos triukšmo 

suvokimas, todėl nevaldykite transporto priemonių ar 

mechanizmų naudodami šį gaminį. 
 

 

 

 

 

 

 

Šį gaminį valykite tik šiek tiek drėgna, bepūke šluoste 

ir nenaudokite stiprių valymo priemonių. 
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• Įkrovimui naudokite tik tinkamus įkrovimo įrenginius 

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. 

•  

Į ė

• Neskubėkite ir atidžiai perskaitykite toliau 

pateiktas instrukcijas ir informaciją. Šias 

instrukcijas laikykite saugioje vietoje, kad 

galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje.  

• Išsamios naudojimo instrukcijos pateikiamos: 

www.hama.com -> 00184080, 00184081, 

00184082, 00184083 -> Downloads 

http://www.hama.com/


 

 „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.
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 „Hama GmbH & Co KG" 

pareiškia, kad radijo įrangos tipas 

[00184080, 00184081, 00184082, 

00184083] atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES 

atitikties deklaracijos tekstą galima rasti adresu:  

www.hama.com-> 00184080, 00184081, 00184082, 
00184083 -> Downloads. 

 

Dažnių juosta (-os) 2402 – 2480 MHz 

Didžiausia 

perduodama radijo 

dažnio galia 

 
4 dBm 

 

Belaidės  ausinės 

„Bluetooth“ ryšys „Bluetooth“ v5.0 

Palaikomi profiliai 
A2DP 1.3 / AVRCP 1.6 / 

HFP 1.7 / SPP 1.2 

„Bluetooth" perdavimo 
dažnis 2402 – 2480 MHz 

Diapazonas < 10m  

Akumuliatorius 

Akumuliatoriaus tipas 3,7 V 3.7 V Ličio polimerų 

įkraunama baterija 

Min. ausinių ir 

įkrovimo dėžutės talpa 
43 mAh / 390 mAh 

Prieiga max. 5V   200 mA 

Ausinių 

įkrovimo laikas 
~ 2.5 h 

Įkrovimo dėžutės 

įkrovimo laikas 
~ 3.5 h 

Budėjimo režimas * ~ 150 h 

Muzikos atkūrimo laikas 

(įkrovimo dėžutė) * 
~ 4  h (16 h) 

Kalbėjimo laikas (įkrovimo 

dėklas)* 

~ 4h (16 h) 

Ausinių svoris Kiekviena ausinė maždaug. 

4g   

Įkrovimo dėžutės svoris, 

įskaitant ausines 
maždaug 41 g 

* po pilno įkrovimo 
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http://www.hama.com-/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

86652 Monheim/Germany 
 

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. 

http://www.hama.com/

