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R-ABS LED Mini Speaker - art no 16080    model SP33

C TWO Products AB
Ridbanegatan 4, SE-213 77  Malmö
ctwo.se   Made in China

Product specification 

Product illustrate

Power output: 5W
Power supply: DC5V
Transmission range: <10m
Frequency response : 60HZ-18Khz
Frequency Range: 60Hz-23KHz
Input Sensitivity: ≥80db
EUIPO Number: 005286549-0001

User Manual
USB Cable

1. Speaker
2. Switch
3. Micro USB input port

Warning
Please note the following precautions before usage. Failure 
to comply may be dangerous and damage your devices.

1. Speaker main unit contains internal lithium ion (Li-ion) battery. Upon 
 initial use or after a prolongedstorage period, fully charge it once.
 The unit’s full performance is achieved only after 2 or 3 complete
 charge and discharge cycles.
2. Use only certified AC power adaptors and safety approved USB cables.
3. Using an incorrect AC power adaptor or USB cable or adaptor tip can 
 cause damage to both your mobile devicesand the speaker.
4. Always recharge the speaker in well ventilated areas. Do not 
 leave the speaker in hot/cold places.
5. Do not immerse the speaker in water or expose to moisture or rain.
6. Do not drop, knock, or shake the speaker. Rough handling can break 
 internal precision component or boards.
7. Keep the speaker and it’s adaptor tips away from children.
8. During charging. The speaker may feel warm on the case which is 
 normal as charging/discharging generates heat.
9. Keep away from fire or other sources of ignition. Exposure of the
 speaker to high temperature may result in an explosion.
10. Do not short-circuit the speaker which may cause damage to the unit.
11. Unauthorized modification may void your right to use the product.
12. While using the speaker, always meet all special regulation in force
 in any area and always switch off your phone or mobile devices when
 it is forbidden to use. Ex: during flight take off/landing, near medical 
 precision equipment,which may causes interference or damage, 
 do not use the speaker!
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R-ABS LED Mini Speaker - art nr 16080     model SP33

C TWO Products AB
Ridbanegatan 4, SE-213 77  Malmö
ctwo.se   Made in China

Produkt specifikationer 

Produkt

Power output: 5W
Power supply: DC5V
Transmission range: <10m
Frequency response : 60HZ-18Khz
Frequency Range: 60Hz-23KHz
Input Sensitivity: ≥80db
EUIPO Number: 005286549-0001

Manual
USB Kabel

1. Högtalare
2. On / Off
3. Micro USB input port

Varning
Observera följande försiktighetsåtgärder före användning. Fel
att följa kan vara farligt och skada dina enheter..

1. Högtalarens huvudenhet innehåller ett internt litiumjonbatteri (Li-ion). 
 På första användningen eller efter en längre lagringsperiod, ladda 
 den helt en gång. Enhetens fulla prestanda uppnås först efter 2 eller 
 3 fullständiga laddnings- och urladdningscykler.
2. Använd endast certifierade nätadaptrar och säkerhetsgodkända 
 USB-kablar.
3. Användning av en felaktig nätadapter, USB-kabel eller adapter
 kan orsaka skada på både dina mobila enheter och högtalaren.
4. Ladda alltid högtalaren i väl ventilerade utrymmen. Låt bli
 lämna högtalaren på varma/kalla platser.
5. Doppa inte högtalaren i vatten och utsätt inte den för fukt eller regn.
6. Tappa, slå eller skaka inte högtalaren. Grov hantering kan skada
 interna precisionskomponenter.
7. Håll högtalaren och dess adapter borta från barn.
8. Under laddning. Högtalaren kan kännas varm på höljet vilket är 
 normalt eftersom laddning/urladdning genererar värme.
9. Håll borta från eld eller andra antändningskällor. Exponering av 
 högtalaren för hög temperatur kan resultera i en explosion.
10. Kortslut inte högtalaren eftersom det kan skada enheten.
11. Otillåten modifiering kan ogiltigförklara din rätt att använda produkten.
12. När du använder högtalaren ska du alltid följa alla särskilda regler 
 som gäller i området du befinner dig i. Stäng alltid av din telefon eller 
 mobila enheter när det är förbjudet att använda. Ex: under flygets 
 start/landning, nära medicinsk precisionsutrustning, det kan orsaka 
 störningar eller skada, använd inte högtalaren!
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