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Agradecemos a compra do Altifalante Bluetooth Portátil 
Super-Graves DIGITUS DA-10287! Este manual de instruções é um 
auxiliar para se familiarizar e para tirar o maior partido do seu 
Altifalante Bluetooth. 
 
Nota: Quando ligar o altifalante pela primeira vez, necessitará de o 
reiniciar. Porque o altifalante tem uma função de re-ligação automática, 
este tentará ligar-se automaticamente ao último dispositivo com o qual foi 
sincronizado. Premir o botão Reproduzir/Pausa durante 4 segundos para 
reiniciar o altifalante, e depois ligar ao dispositivo. 
 

O que está incluído: 
• Altifalante Bluetooth Portátil 

• Cabo ligação 3,5mm 

• Cabo carregamento Mini USB 

 

Especificações Gerais: 
• Bluetooth v2.1 inclui perfis: A2DP 

• Ultra compacto, altifalante Bluetooth de alto desempenho fornece o melhor de 

todos os sons estéreo sem fios.  

• Microfone integrado com eliminação avançada de ruídos permite chamadas e 

teleconferência nítidas mãos-livres sem fios.  

• Baterias ião lítio recarregáveis com alimentação até 3 horas de reprodução no 

volume total num só carregamento.  

• Ligar ao iPod ou a qualquer dispositivo com uma porta de auscultador de 3,5mm 

utilizando um cabo mini-tomada. 

• Alcance até 33ft (10m) 

 



Características e Benefícios 
• Bluetooth 2.1 com processamento de sinal áudio e digital para o melhor de todos 

os sons estéreo límpido sem fios. 

• Um controlador de alcance total de 40mm fornece uma fidelidade de música 

sensacional 

• Carregamento prático com o mini-cabo USB de carregamento incluído 

• Bateria ião lítio recarregável para até 7 horas de reprodução 

• Ligar ao iPod ou a qualquer dispositivo com uma porta de auscultador de 3,5mm 

utilizando um cabo mini-tomada. 

• Busca automática e re-ligação automática com dispositivo compatível 

 
Compatibilidade 
Sem fios: Dispositivos com Bluetooth 2.0 ou superior (Consultar Especificações Gerais 

para perfis), como o iPad, iPhone (2ª Geração e o mais moderno com iPhone software 

3.1), iPod touch (2ª Geração e o mais moderno com iPhone software 3.1) e Macs 

equipados com Bluetooth e a maioria dos smartphones e computadores equipados com 

Bluetooth. 

Com fios: Dispositivos com uma saída de auscultador normal de 3.5mm tal como o iPod 

através do cabo de mini-tomada de 3,5mm 

 
AVISO 

1.  Não pode distrair-se com este aparelho quando está a conduzir. 

2.  Não deve deixar o produto exposto a fonte de calor ou temperaturas elevadas. 

3.  Não remover ou tentar remover a bateria não substituível pelo utilizador. Quando 

da eliminação do produto, o mesmo deve ser colocado num serviço de recolha de 

resíduos electrónicos. 

4.  Deve ter em atenção que um objecto solto num veículo em movimento pode 

transformar-se num projéctil mortal em caso de colisão. 



Guia do interface 

 

 micro 



1. LIGAR/DESLIGAR 
2. Recarregar a bateria, o cabo USB incluído na porta mini USB 
3. Em linha  
4. Volume- 
5. Pausa/Reproduzir 
6. Volume + 
7,8. Indicador LED 
9. MIC 
 

1. LIGAR/DESLIGAR 
Este encontra-se na parte lateral do altifalante. 
 

2. Recarregar a bateria 
Este cabo está incluído na embalagem do produto para permitir o carregamento da 
bateria de lítio-ião integrada no altifalante. Com este cabo, pode carregar o altifalante a 
partir de qualquer porta USB existente no computador portátil, PCs ou adaptador USB 
que liga à tomada eléctrica de parede (o adaptador USB não está incluído na embalagem 
do produto). 
 
3. Em linha  
Tomada de Entrada áudio 3,5 mm permite a ligação com todos os PCs, computadores 
portáteis, walkman, Discman, leitores MP3, iPods’/iPhones/iPads, Smartphones e 
telefones com tomada áudio similar deve usar para a ligação o cabo 3.5mm para 3.5mm 
incluído na embalagem do produto 
 

4. Funcionamento dos botões principais 
+ Para aumentar o volume do altifalante. 

-  Para reduzir o volume do altifalante. 

>II  Este botão é para fazer Pausa/Reproduzir a música, atender o telefone e 

reiniciar o Bluetooth  



5. Indicador / Desempenho da Bateria 
• Quando está a carregar, a luz do indicador fica vermelha 

• Quando está totalmente carregada, a luz do indicador apaga-se 

• Quando a bateria já está gasta, a coluna será automaticamente desligada 

• A luz do indicador estará azul constante sempre que a música estiver a ser 

reproduzida a partir duma fonte externa 

 
6. Bluetooth/ Desempenho em linha/Indicador 

• Quando abrir o altifalante, a luz do indicador ficará azul  

• Quando o altifalante está no modo de emparelhamento, a luz do indicador ficará 

azul intermitente 

• Re-iniciar o altifalante, este voltará a ligar-se ao último dispositivo, ouvirá “bip..….” 

duas vezes, a primeira vez está a procurar o dispositivo; a segunda vez está a 

emparelhar automaticamente com o dispositivo.  

• Quando ligar o cabo de tomada de 3,5mm, a luz do indicador ficará verde 

 

Configuração e Emparelhamento através de Bluetooth para 
reprodução de música 
As seguintes instruções aplicam-se a telemóveis mas o procedimento é o mesmo 

para o leitor de músicas, excepto que não necessitará de fornecer o código de 

acesso Bluetooth. 

1. Pressionar o botão de activação para "ligar" e ouvirá "bip..." Som. 

2. Garantir que o altifalante e o telefone está ligado, premir os botões 

reproduzir/pausa durante 4 segundos para reiniciar o Bluetooth para ligar ao 

dispositivo na primeira utilização. 

3. O altifalante Bluetooth religar-se-á em 30 segundos quando reinicia após ter sido 

desligado, neste momento é impossível operar com o mesmo. 

 



4. Activar a função Bluetooth no telefone, e configurá-lo para procurar o telefone, e 

configurá-lo para procurar dispositivos Bluetooth.  

5. Seleccionar os altifalantes Bluetooth "DA-10287" na lista de dispositivos 

encontrados. 

6. Introduzir o código de acesso Bluetooth 0000 para emparelhar e ligar o altifalante 

ao telefone. Nalguns telefones pode necessitar de fazer a ligação separadamente 

depois do emparelhamento.  

Se o emparelhamento tiver sucesso e o altifalante estiver em ligação Bluetooth com o 

dispositivo de música, a luz azul do indicador fica intermitente durante cerca de 2 

segundos e ouvirá o som dum "bip..." 

 
Religação no caso do Bluetooth se desligar 
Se por qualquer razão o dispositivo e o altifalante forem desligados, como por exemplo 

estiveram fora da distância de ligação ou se se desligarem, o altifalante "ligar-se-á 

automaticamente" com os dispositivos compatíveis que fazem busca automáticas e 

voltará a ligar-se com o último dispositivo ao qual esteve ligado, o tempo para voltar a 

ligar é 30 segundos, não deve operar com o altifalante enquanto esta operação está a 

decorrer. 

Se desejar desligar o altifalante bluetooth depois de ter emparelhado com êxito, pode 

premir demoradamente o botão reproduzir/pausa. 

 
Controlar a reprodução quando ligado através de Bluetooth 
Volume : Utilizando os controlos do volume na parte lateral do altifalante, premir o botão 

(+) para aumentar o volume e o botão (-) para baixar o volume. 

Pausa na música: premir o botão pausa/reproduzir para fazer pausa/reprodução quando 

da ligação bluetooth. Premir de novo para recomeçar a reprodução. 

 



Ligar um dispositivo através da entrada "EM LINHA" 3,5mm 
Pode usar o altifalante Bluetooth DA-10287 para reproduzir música cm qualquer outro 

dispositivo que tenha uma porta de auscultador de 3,5mm. Basta ligar uma das 

extremidades do cabo ao seu dispositivo, como faria para um par de auscultadores. Ligar 

a outra extremidade do cabo na porta de 3,5mm marcada com "EM LINHA" na frente do 

altifalante Bluetooth AONI-611BT e depois reproduzir a música. 

 
Quando estiver ligado através da entrada de "EM LINHA" 3,5MM: 
Nota: A pausa não pode ser controlada com o controlo de pausa/reproduzir no altifalante 

Bluetooth DA-10287 quando ligado através da entrada "EM LINHA" 3,5MM; A LUZ led 

verde ESTARÁ NOMALMENTE ACESA. Usar o controlo de pausa no seu dispositivo 

como normalmente faria. 

 
Recarregar a bateria  
Ligar a extremidade da mini USB do cabo USB incluído na porta mini USB. Ligar a outra 

extremidade na porta USB no seu computador ou noutros dispositivos concebidos para 

carregamento USB. A lâmpada LED começará a ficar VERMELHA. Ficará VERDE depois 

do carregamento total. Tempo de carregamento é 4 horas numa bateria totalmente 

descarregada, é melhor carregar 12 horas nas três primeiras vezes. 

 


