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Funkce tlačítek 
+ Pro zvýšení hlasitosti reproduktoru. 
- Pro snížení hlasitosti reproduktoru. 
>II Toto tlačítko je pro pozastavení / spuštění hudby. 

 
Indikátor baterie 
• Při nabíjení světelný ukazatel svítí červeně 
• Při plně nabité baterii, světelný indikátor se vypne 
• Pokud je baterie vybitá, reproduktor se automaticky vypne 
• Světelný indikátor svítí modře pokud se přehrává hudba z vnějšího zdroje 
Doba nabíjení: předpokládá se 3 hodiny pro 6 hodin nepřetržitého hraní. Berte na vědomí že doba 
nabíjení se může lišit v závislosti na stavu baterie, zda není úplně vybitá. 

 
Vypínač 
Nachází se na spodní části reproduktoru 

 
3.5 mm zásuvka audio vstupu 
Umožňuje připojení k PC, notebooku, walkmanu, 
Diskmanu, MP3 přehrávači, iPodu/ iPhonu/iPadu, 
Smartphonu a telefony s podobnými audio soket. 
(pro připojení použijte 3,5 mm - 3,5 mm kabel v balení). 



 
Nabíjecí Mini USB kabel 
Tento kabel je poskytován v balení, umožní nabíjení Lithium-ion baterie, která je integrovaná v 
reproduktoru. Pomocí tohoto kabelu, můžete nabíjet reproduktor z libovolného portu USB na 
notebooku, PC, USB adaptér, který umožňuje nabíjení z elektrické sítě není součástí balení. 

 
Audio konstrukce 
Tento reproduktor je postaven na základě patentované zvukové technologii a má speciální akustickou 
konstrukci, který využívá kompresi vzduchu pro zvýšení kvality zvuku. S tímto reproduktorem jste 
schopni reprodukovat zvuk v nejvyšší hlasitosti bez zkreslení při zachování hudební kvality a i za 
nejnižší hlasitosti. 

 
Systém pro kompenzaci nízko frekvenční rezonance 
Speciální akustická konstrukce, která umožňuje vzduchu kompresi a šíření k uvolnění energie. 

 
Funkce Sledovaní nízkých frekvencí 
Funkce sleduje a kompenzuje v reálném čase hlasitost 
Jednoduše to znamená, že když snížíte hlasitost, můžete stále poslouchat dobře rezonující zvuk u 
nízkých frekvenčních úrovní.  

 
Specifikace 
Napětí vestavěné lithiová baterie: 3.7V 
Kapacita lithiové baterie: 400mAh 
Nabíjecí napětí: 5V 
Specifikace magnetu: 40mm 2.6Ω 3W 
Frekvenční rozsah: 60Hz-18KHz 
SNR (odstup signálu od šumu): ≥95 dB 
Stupeň zkreslení: ≤0.5% 
Velikost: 60*60*50mm 

 
Péče a údržba 
1. Mějte prosím tento produkt dále od dětí. 
2. Prosím uchovávejte výrobek v chladu. Horké , prašné nebo vlhké prostředí může mít vliv na 
výkonnost výrobku (vodě odolnost , výdrž baterie). 
3. Je-li výrobek nefunkční nepoužívejte jej, poraďte se s nejbližším prodejcem. 
 
Doplňující informace včetně uživatelské příručky naleznete na : 

WWW.DIGITUS.INFO 

EU Import:ASSMANN Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, Lüdenscheid 58513 , Germany 


