
 
 

BLUETOOTH “PUMP BASS” 
LUIDSPREKER 

 

 
 
 
 
 

Snel installatiegids 
DA-10286 

 



Inleiding: 
Neem a.u.b. even de tijd deze handleiding zorgvuldig te lezen, omdat het belangrijke 
informatie bevat over het gebruik van deze Bluetooth Luidspreker. 
 

 
13. Luidspreker 
14. In/uitschakelen 
15. Trekbuis 
16. Laderpoort 
17. Volumetoets 
18. 3,5mm audio in 
 
 
Bediening: 

9) Dit apparaat is voorzien van een ingebouwde lithium batterij; de batterij kan via de 
USB kabel worden opgeladen. 

10) U kunt via de 3,5mm stereo audiokabel naar uw muziek luisteren vanuit een 
computer of andere audioapparatuur. Verschuif de VOL toets a.u.b. om het volume 
aan te passen. 

11) Er klinkt een lange pieptoon wanneer u de luidsprekerschakelaar inschakelt; het 
apparaat is nu ingeschakeld. 

12) Wanneer u de 3,5mm audiokabel gebruikt, wordt de Bluetooth functie automatisch 
uitgeschakeld. 

 
Verbinden met de luidspreker via Bluetooth: 
Zoek naar dit Bluetooth apparaat met de naam “DA-10286” vanuit uw computer of 
smartphone. Voer het wachtwoord of de pin in = 0000 (4 nullen). De luidspreker is nu met uw 
apparaat verbonden. 
 
Opladen: 

 
 
Standaard USB punt is aansluitbaar op alle PC USB poorten en AC adapters 

Voor lader 



Sluiten & Openen: 

 
Stap 1 
Houd de bovenste en onderste helft vast met alle vingers van, respectievelijk, uw rechter en 
linker handen. Pas de helften op elkaar af totdat de mini USB poort en bevestigingspijltjes 
met elkaar in lijn staan. 
 

 
Stap 2 
Druk de twee zijden van de luidspreker voorzicht samen. 
 

 
Stap 3 
Stel de opgeheven markeringen op elkaar af zoals aangegeven door het pijltje. 
 

 
Stap 4 
Sluit de behuizing door de linker helft stevig vast te houden en de rechter helft omhoog te 
kantelen (rechtsom), zoals aangegeven in het bevestigingsdiagram op de luidspreker 
(vergrendelpijltje). Open de behuizing door de rechter helft omlaag te kantelen (linksom), 
zoals aangegeven in het bevestigingsdiagram op de luidspreker (ontgrendelpijltje). 
 
Technische Details: 

- Voedingsbron: DC 5V 
- Uitgangsvermogen: 3W (1KHz, THD10%) 
- Frequentie: 200Hz = 20 KHz 
- Signaal/ruisverhouding >= 80dB 
- Impedance: 4 OHM 
- Li-ion Uitgang: 3,7V~4,2V+0,05V 
- Lithium batterijcapaciteit: 500mAH 
- Luidsprekereenheid: 40mm 

 
Waarschuwingen: 
Uitsluitend opladen en bedienen zoals beschreven in deze handleiding, omdat incorrect 
gebruik tot beschadiging van het product of letsel kan leiden. 
Overschrijd nooit het volume van de luidspreker om permanente schade te voorkomen. 
Laat dit product niet in kortsluiting raken en demonteer het nooit zelf, om gevaarlijke situaties 
of schokken te voorkomen. 
Steek geen enkel voorwerp in de geluidsbox. 
Buiten bereik houden van kinderen en jonge kinderen tijdens gebruik onder toezicht houden. 
Laat de luidspreker en kabel niet overbelast raken. Trek nooit te hard aan de luidspreker en 
kabel. 


