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ACTIVE BOX WITH DUAL BLUETOOTH 
18"/46cm - 900W 

USB, SD, FM TUNER & REMOTE CONTROL 

Ref.

STANDUP18-MAX

MANUAL

View the product on our website
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BOXĂ ACTIVĂ CU 2 X BLUETOOTH, USB, SD, TUNER FM  
& TELECOMANDĂ– 18"/46CM – 900W

INSTRUCȚIUNI  PRIVIND FUNCȚIONAREA

Felicitări pentru achiziționarea noului difuzor.

Avertismente

ATENȚIE
NU DESCHIDEȚI CARCASA
PERICOL DE ȘOC ELECTRIC

Explicarea semnelor

Simbolul fulgerului în interiorul unui triunghi este utilizat pentru a indica de fiecare dată când sănătatea 
dumneavoastră este în pericol (de exemplu datorită electrocutării).
Semnul exclamării în interiorul unui triunghi indică riscuri deosebite în ceea ce privește manipularea și utili-
zarea aparatului.

Instrucțiuni  importante privind siguranța și avertismente privind pericolele.

• Vă rugăm să citiți cu atenție manualul și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.
• Unitatea trebuie conectată doar la sursa de alimentare corespunzătoare.
• Pentru a reduce riscul unui incendiu sau șoc electric, nu expuneți unitatea la ploaie sau umezeală.
• Deconectați unitatea de la priză dacă nu va fi utilizată o perioadă mai lungă de timp.
• Trebuie să acordați o atenție deosebită astfel încât să nu intre obiecte străine în unitate sau să nu se 

răstoarne lichide pe aparat.
• Nu scoateți capacul sau partea din spate a unității, deoarece nu există componente în interior care pot fi 

reparate de utilizator. 
• Aparatul nu trebuie expus la picături sau stropi de orice fel de lichid și niciun obiect cu lichide, cum ar fi vaze-

le, nu trebuie pus pe aparat. 
• Aparatul a fost proiectat doar pentru utilizare în interior.
• Nu puneți pe aparat surse cu flacără deschisă, cum ar fi lumânările.
• Nu utilizați unitatea în climat tropical. Utilizați-o doar în climat temperat.
• Unitatea trebuie utilizată doar în climate moderate.
• Trebuie păstrată o distanță minimă de 0.5 m în jurul unității pentru a asigura o ventilație suficientă și pentru 

a evita supraîncălzirea.
• Toate instrucțiunile  și avertismentele privind siguranța trebuie să fie respectate. Acestea fac parte din ma-

nual și trebuie păstrate împreună cu acesta. 
• Orice revendicări de garanție sunt invalidate dacă daunele sunt cauzate de nerespectarea acestor instrucțiu-

ni. Nu ne asumăm răspunderea pentru astfel de daune.
• Nu ne asumăm responsabilitatea pentru accidentările și daunele cauzate de manipularea și utilizarea ne-

corespunzătoare și nerespectarea instrucțiunilor. Garanția expiră în astfel de cazuri.
• Conversiile și/sau modificările neautorizate ale aparatului nu sunt permise din motive de siguranță și li-

cențiere (CE).
• Aparatul poate fi utilizat doar în încăperi uscate și închise. Nu utilizați aparatul în apropierea apei, cum ar fi în 

baie sau lângă o piscină.
• Aparatul nu trebuie expus la temperaturi extreme (< +5°C / > +35°C) în timpul funcționării.
• Aparatul nu trebuie expus la vibrații puternice sau la solicitări mecanice grele.
• DECONECTAREA DISPOZITIVULUI: În cazul în care ștecherul sau o siguranță automată pentru aparate este 

folosită ca dispozitiv de deconectare rapidă, acesta trebuie să fie ușor accesibil.
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COMENZI PANOU SUPERIOR
1. Pornire/Oprire
2. Atenuator sistem A B 
3. Egalizator
4. Egalizator
5. Creștere/reducere BASS  
6. Oprirea sunetului unității
7. Creștere/reducere Înalte
8. Afișajul LED al sistemului A
9. Afișajul LED al sistemului B
10. Controlul volumului sistemului A
11. Intrare microfon1  
12. Intrare Linie a sistemului A
13. Intrare USB a sistemului A
14. Intrare card SD a sistemului A
15. Creștere/reducere volum microfon
16. Egalizator
17. Selector intrare USB/card SD a sistemului A
18. Selector intrare BT a sistemului A (nume BT: STANDUP18-MAX-A)
19. Selector intrare Linie a sistemului A
20. Selector intrare FM a sistemului A
21. Tasta Anterior a sistemului A, țineți apăsat pentru a reduce volumul
22. Tasta Redare a sistemului A
23. Tasta Pauză a sistemului A
24. Tasta Următor a sistemului A, țineți apăsat pentru a crește volumul
25. Controlul volumului sistemului B
26. Egalizator
27. Creștere/reducere ecou
28. Intrare card SD a sistemului B
29. Intrare USB a sistemului B
30. Intrare Linie a sistemului B
31. Intrare microfon2
32. Selector intrare USB/card SD a sistemului B
33. Selector intrare BT a sistemului B  (nume BT: STANDUP18-MAX-B)
34. Selector intrare Linie a sistemului B
35. Selector intrare FM a sistemului B
36. Tasta Anterior a sistemului B, țineți apăsat pentru a reduce volumul
37. Tasta Redare a sistemului B
38. Tasta Pauză a sistemului B
39. Tasta Următor a sistemului B, țineți apăsat pentru a crește volumul

TELECOMANDĂ
1. Selector intrare USB/card SD a sistemului A
2. Selector intrare BT a sistemului A
3. Selector intrare USB/card SD a sistemului B
4. Selector intrare BT a sistemului B
5. Selector intrare FM a sistemului A
6. Selector intrare FM a sistemului A
7. Selector intrare FM a sistemului B
8. Selector intrare Linie a sistemului B
9. Creșterea volumului sistemului A
10. Reducerea volumului sistemului A
11. Egalizator sistem A
12. Egalizator sistem  B
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13. Creșterea volumului sistemului B
14. Reducerea volumului sistemului B
15. Repetare titlu sistem A
16. Repetare titlu sistem B
17. Oprire sunet (mute)
18. Scanare automată a canalelor FM a sistemului A
19. Scanare automată a canalelor FM a sistemului B
20. Selectare piesă de pe USB/SD a sistemului A
21. Selectare piesă de pe USB/SD a sistemului B
22. Melodia anterioară a sistemului A
23. Melodia următoare a sistemului A
24. Melodia anterioară a sistemului B
25. Melodia următoare a sistemului B
26. Buton Redare a sistemului A
27. Buton Pauză a sistemului A
28. Buton Redare a sistemului B
29. Buton Pauză a sistemului B

CONEXIUNI
1. Mufă jack antenă FM
2. Intrare alimentare

CONEXIUNEA BLUETOOTH
Procedura este aceeași pentru ambele sisteme, selectați doar sistemul pe care doriți să îl utilizați.

ACCESAȚI SAU RESTARTAȚI MODUL BLUETOOTH
Apăsați butonul Intrare ”BT” de pe telecoamnda sistemului A (sau B)
Apăsați butonul ”BT” de pe panoul de control superior A (sau B)
Boxa este acum în modul Bluetooth.

CĂUTARE AUTOMATĂ ȘI CONECTARE

Boxa va intra în modul de căutare automată: va căuta ultimul dispozitiv conectat și se va conecta automat dacă 
dispozitivul este pornit și la o distanță de maxim 20m. Dacă boxa nu se conectează automat, apăsați butonul 
REDARE/PAUZĂ, ANTERIOR sau URMĂTOR pentru a activa funcția Bluetooth și reconectați dispozitivul.
Dacă dispozitivul nu poate găsi ultimul dispozitiv sau doriți să vă conectați la un dispozitiv nou, începeți cău-
tarea pe dispozitivul nou și conectați-l la  STANDUP18-MAX-A (sau STANDUP18-MAX-B).

SPECIFICAȚII
Woofer ................................................................................................................................................................18"/46cm
Magnet ..................................................................................................................................................................... 170oz
Bobină voce .....................................................................................................................................................................Ø
Tweeter ...................................................................................................................................................................2"/5cm
Răspuns în frecvență ......................................................................................................................................20Hz-20kHz
Sensibilitate ...............................................................................................................................................................89dB
Bandă transmisie BT .................................................................................................................................... 2.40-2.48GHz
Max. RF power .....................................................................................................................................................1,52dBm
Bandă FM ......................................................................................................................................................87.5-108MHz
Alimentare ...................................................................................................................................................... 230V~50Hz
Putere max................................................................................................................................................................900W
Dimensiuni .......................................................................................................................................535 x 465 x 1065mm
Greutate .................................................................................................................................................................. 33.8kg

 Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, în întreaga UE. Pentru a 
preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați dis-
pozitivul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispoziti-
vul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare sau colectare sau contactați distribuitorul dumneavoastră.

Imported from China by LOTRONIC S.A.
Avenue Zénobe Gramme 9

B-1480 Saintes

Instalarea bateriilor în telecomandă
Scoateți capacul  
bateriei din partea 
din spate a 
telecomenzii așa 
cum se arată și 
introduceți două baterii de dimensiune AAA care 
asigură polaritatea corectă

RECOMANDĂRI PENTRU BATERII
Acest simbol indică faptul că bateriile uzate nu trebuie 
aruncate cu deșeurile menajere, ci trebuie să fie arun-
cate corect în conformitate cu reglementările locale. Ba-

teriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, 
focul sau altele asemenea. Când bateriile interne nu trebuie uti-
lizate, scoateți-le pentru a evita deteriorarea cauzată de scurge-
rile sau coroziunea bateriei.
ATENTIE: Pericol de explozie daca bateria este incarcata incorect.
Numai înlocuiți cu același tip sau echivalent.
AVERTISMENT: Nu înghițiți bateria. Pericol de arsuri chimice.
Păstrați bateriile noi și vechi la îndemâna copiilor.
Dacă compartimentul bateriei nu se închide corect, nu mai utili-
zați produsul și nu lăsați-l la îndemâna copiilor.
Dacă vă îndoiți dacă bateriile au fost înghițite sau introduse în 
orice altă parte a corpului, contactați imediat un medic.



 
 

 

EU Declaration of Conformity 
 
We,   LOTRONIC SA 
 Avenue Zénobe Gramme, 9 
 1480 SAINTES 
 Belgium 
                              +32.2.390.91.91 

 

certify and declare under our sole responsibility that the following product: 

Trade name: IBIZA 

Product name:  ACTIVE SPEAKER BOX WITH LED EFFECT,USB AND BT 

Type or model:  STANDUP18-MAX 

 
conforms with the essential requirements of: 

RED directive 2014/53/EU based on the following standards applied: 

EN 60065 : 2014 + A11 :2017 
EN 62479 : 2010 
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) 
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) 
EN 300 328 V2.1.1 : (2016-11) 
EN 55022 : 2010 
EN 61000-3-2 : 2014 
EN 61000-3-3 : 2013 
EN 55024 : 2010 +A1: 2015 
 
Place and date of issue: Saintes (Belgium), on 18/12/2018 
 
Manuel De Sousa 
Quality Manager 

 



 
 

 

Déclaration CE de Conformité 
 
Nous,   LOTRONIC SA 
             Avenue Zénobe Gramme, 9 
            1480 SAINTES 
           Belgique 
                                                        +32.2.390.91.91 

 

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants : 

Marque : IBIZA 

Désignation commerciale :  ENCEINTE AMPLIFIEE AVEC EFFET LED, USB ET BT 

Type ou modèle :  STANDUP18-MAX 

Auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles et de  

La directive RED 2014/53/EU basée sur les standards appliqués : 

EN 60065 : 2014 + A11 :2017 
EN 62479 : 2010 
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) 
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) 
EN 300 328 V2.1.1 : (2016-11) 
EN 55022 : 2010 
EN 61000-3-2 : 2014 
EN 61000-3-3 : 2013 
EN 55024 : 2010 +A1: 2015 
 
Fait à Saintes (Belgique), le 18/12/2018 
 
Manuel De Sousa 
Responsable qualité   

 

 


