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DIFUZOR TAVAN LINIE 100V 2CAI 6.5 inch/16CM 30W BST (AP1208, AP1410) 
Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs din gama BST. Pentru siguranța dvs., citiți cu atenție acest 
manual înainte de a instala dispozitivul. 
ATENȚIE: 
1. Daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor sau modificării dispozitivului nu sunt acoperite 
de garanție. Țineți produsul departe copii și de persoane care nu sunt familiarizate cu funcționarea 
produsului. 
2. Aparatul nu conține piese înlocuibile. Verificați dacă toate piesele sunt instalate corespunzător și că 
șuruburile sunt strânse corespunzător înainte de punerea în funcțiune. Nu folosiți dispozitivul cu 
carcasa deschisă. 
REGULI GENERALE 
• Utilizați acest dispozitiv numai dacă cunoașteți funcțiile sale. Nu permiteți unei persoane fără 
experiență să folosească acest dispozitiv. Majoritatea pagubelor rezultă din utilizarea 
necorespunzătoare a produsului. 
• Păstrați ambalajul original pentru orice transport. Din motive de siguranță, este interzis să modificați 
acest dispozitiv în orice mod. Orice manipulare necorespunzătoare  poate duce la scurtcircuite, șoc 
electric, explozie, cădere etc., pierzând astfel garanția.  
MONTARE 

 
1. Cu ajutorul unui dispozitiv de măsură (metru), măsurați și trasați gaura pe care trebuie să o tăiați în 
tavan (rigips). Respectați dimensiunile găurii necesare! O gaură prea mare poate crea vibrații pe 
durata utilizării difuzorului. 
2. Îndepărtați clemele de fixare (așa cum este indicat în figură) și introduceți difuzorul în gaura din 
tavan. 
3. Apăsați până când clemele de fixare se blochează. 
Caracteristici tehnice 
AP-1208 
Putere: 1,5W / 3W / 6W 
Intrare: 100 V 
Selecție putere: prin fir 
Difuzor: 5” + 2,5” 
Răspuns în frecvență: 110 Hz – 114,5 kHz 
Sensibilitate: 94 dB 
Unghi dispersie sunet: 180 grade 
Diametru de găurire: 170 mm 
Material: corp din oțel + grilaj metalic 
Dimensiuni (mm): 200 (diametru) x 65  
Greutate: 0,8 kg 
Pentru utilizare doar în interior 

AP-1410 
Putere: 3W / 6W / 9W 
Intrare: 100 V 
Selecție putere: prin fir 
Difuzor: 6” + 2,5” 
Răspuns în frecvență: 110 Hz – 16 kHz 
Sensibilitate: 94 dB 
Unghi dispersie sunet: 180 grade 
Diametru de găurire: 220 mm 
Material: corp din oțel + grilaj metalic 
Dimensiuni (mm): 245 (diametru) x 75  
Greutate: 1 kg 
Pentru utilizare doar în interior 

RECICLAREA CORECTĂ  A  ACESTUI PRODUS 
Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu 
deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea 
dumneavoastră din cauza reciclarii necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de 

deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în 
refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.  


