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Hızlı Kurulum Kılavuzu 
DA-10286 

 



Giriş: 
Bu Bluetooth Hoparlörün kullanımı konusunda önemli bilgiler edinmek amacıyla lütfen bu 
kılavuzu başından sonuna kadar okumak için zaman ayırın. 
 

 
49. Hoparlör 
50. Güç açık/kapalı 
51. Geçme Boru 
52. Şarj cihazı bağlantı noktası 
53. Ses Düzeyi tuşu 
54. 3,5 mm ses girişi 
 
 
Çalıştırma: 

33) Bu cihaz, yerleşik şarj edilebilir lityum pile sahiptir. USB kablosuyla şarj edilebilir. 
34) 3,5 mm stereo ses kablosu kullanarak, bilgisayar ya da diğer ses ekipmanlarından 

müzik dinleyebilirsiniz. Ses düzeyini ayarlamak için lütfen VOL düğmesini kaydırın. 
35) Hoparlörün düğmesini açtığınızda uzun bir bip sesi duyacaksınız. Cihaz açılmıştır. 
36) 3,5 mm ses kablosu kullanılırken, Bluetooth işlevi otomatik olarak kapatılacaktır. 

 
Bluetooth kullanarak hoparlöre bağlanın: 
Bilgisayar ya da akıllı telefonunuzda, “DA-10286” adlı bu Bluetooth cihazını arayın. 0000 (4 
tane sıfır) şeklindeki geçiş kodunu ya da pin numarasını girin. Hoparlör cihazınıza 
bağlanmıştır. 
 
Şarj Edin: 

 
 
Standart USB uç, tüm bilgisayar USB bağlantı noktalarına ve AC adaptörlerine bağlanır 

Şarj için 



Açma ve Kapatma: 

 
Adım 1 
Sağ ve sol elinizin tüm parmaklarını kullanarak üst ve alt yarımküreleri tutun. Yarımküreleri, 
mini USB bağlantı noktası ve geçirme okları birbirleriyle aynı sırada olacak şekilde hizalayın. 
 

 
Adım 2 
Hoparlörün her iki tarafını birlikte hafifçe bastırın. 
 

 
Adım 3 
Kabartma işaretleri, okla gösterildiği gibi aynı hizaya getirin. 
 

 
Adım 4 
Muhafazayı kapatmak için, sol yarımküreyi sıkıca tutun ve hoparlör üzerindeki geçirme 
şemasında (kilit oku) belirtildiği gibi sağ yarımı yukarı doğru eğin. Açmak için, sağ yarımı, 
hoparlör üzerindeki geçirme şemasında (kilit açma oku) belirtildiği gibi aşağı doğru (saat 
yönünün tersinde) eğin. 
 
Teknik Ayrıntılar: 

- Güç beslemesi: DC 5V 
- Güç çıkışı: 3W (1KHz, THD%10) 
- Frekans: 200Hz – 20KHz 
- Sinyal ve gürültü oranı >= 80dB 
- Impedance: 4 OHM 
- Lityum-iyon Çıkış: 3,7V~4,2V+0,05V 
- Lityum pil kapasitesi: 500 mAH 
- Hoparlör ünitesi: 40 mm 

 
Uyarılar: 
Hatalı kullanım üründe hasara ya da yaralanmaya neden olabileceğinden, yalnızca bu 
kılavuzda belirtildiği gibi şarj edin ve çalıştırın. 
Kalıcı hasara neden olacağından, hoparlörün ses düzeyini aşmayın. 
Tehlike ya da elektrik çarpmasını önlemek için, bu ürüne kısa devre yaptırmayın ya da ürünü 
kendi kendinize sökmeyin. 
Ses kutusuna herhangi bir nesne sokmayın. 
Çocuklardan uzak tutun ve küçük çocuklar kullanıyorsa gözetim altında tutun. 
Hoparlörü ve kabloyu aşırı uzatmaktan kaçının. Hoparlörü ve kabloyu kuvvet uygulayarak 
çekmeyin. 
 


