
 
 

REPRODUKTOR "PUMP BASS" 
S BLUETOOTH 

 

 
 
 
 
 

Průvodce rychlou instalací 
DA-10286 

 



Popis: 
Udělejte si prosím krátký čas k přečtení tohoto manuálu k získání důležitých informací o 
používání reproduktoru s Bluetooth. 
 

 
43. Reproduktor 
44. Tlačítko zapnutí/vypnutí 
45. Výsuvný tubus 
46. Nabíjecí port 
47. Tlačítko hlasitosti 
48. 3,5 mm zvukový vstup 
 
 
Používání: 

29) Toto zařízení má vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii, která může být nabíjena USB 
kabelem. 

30) Můžete poslouchat vaši hudbu z počítače nebo z jiného zvukového zařízení pomocí 
3,5 mm stereo zvukového kabelu. K nastavení hlasitosti prosím posuňte tlačítkem 
VOL. 

31) Je-li přepínač reproduktoru v pozici zapnuto uslyšíte dlouhé pípnutí, nyní je zařízení 
zapnuto. 

32) Při použití 3,5 mm zvukového kabelu bude funkce Bluetooth automaticky vypnuta. 
 
Připojení reproduktoru pomocí Bluetooth: 
Vyhledejte na tomto Bluetooth zařízení “DA-10286” na vašem počítači nebo chytrém telefonu. 
Vložte heslo nebo pin = 0000 (4 nuly). Nyní je reproduktor připojen k vašemu zařízení. 
 
Nabíjení: 

 
 
Standardní USB zařízení lze připojit ke všem USB portům a AC adaptérům 

Nabíječkou 



Uzavření & otevření: 

 
Krok 1 
Přidržte horní a spodní polokouli všemi prsty pravé a levé ruky v tomto pořadí. Zarovnejte 
každou polokouli tak, dokud nebudou mini USB port a upevňovací šipky ve vzájemné linii. 
 

 
Krok 2 
Stiskněte jemně každou stranu reproduktoru současně. 
 

 
Krok 3 
Linka nad zvýšeným označením je indikovaná šipkou 
 

 
Krok 4 
K uzavření pouzdra přidržte pevně levou polokouli a nakloňte pravou polovinu nahoru (ve 
směru hodinových ručiček) jak je znázorněno na schématu upevnění na reproduktoru (šipka 
uzamčení). K otevření nakloňte pravou polovinu dolů (v protisměru hodinových ručiček) jak 
je znázorněno na schématu upevnění na reproduktoru (šipka odemčení). 
 
Technické podrobnosti: 

- Napájecí zdroj: DC 5 V 
- Výstupní výkon: 3W (1kHz, THD10%) 
- Frekvence: 200Hz - 20 kHz 
- Poměr signálu k šumu >= 80 dB 
- Impedance: 4 Ohmy 
- Výstup Li-ion: 3,7 V~4,2 V + 0,05 V 
- Kapacita lithiové baterie: 500 mAh 
- Jednotka reproduktoru: 40mm 

 
Varování: 
Nabíjení a používání provádějte jak je popsáno v tomto manuálu nesprávné použití může 
zapříčinit poškození výrobku nebo vést k osobnímu zranění. 
Nepřekračujte hlasitost reproduktoru mohli byste si přivodit trvalé poškození sluchu. 
Nezkratujte tento výrobek ani ho sami nerozebírejte k zamezení nebezpeční nebo zasažení 
el. proudem. 
Do zvukové skříňky nevkládejte žádné předměty. 
Držte výrobek z dosahu dětí, jestliže děti výrobek používají musí být pod dohledem 
dospělých. 
Vyhněte se přílišnému vysunutí reproduktoru a kabelu. Netahejte silně za reproduktor ani za 
jeho kabel. 


