
 
 

GŁOŚNIK BLUETOOTH 
„ROCK BASS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podręcznik szybkiej instalacji 
DA-10288 DA-10289 
DA-10290 DA-10291 



Instrukcje bezpieczeństwa: 
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać wszystkie instrukcje. 
- Przeczytać wszystkie ostrzeżenia bezpieczeństwa. 
- Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania. 
- Wyregulować głośność do komfortowego poziomu, aby uniknąć uszkodzenia słuchu 

przez produkt. 
 
Ostrzeżenie / Aby zredukować ryzyko porażenia elektrycznego: 

- Nie narażać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. 
- Nie korzystać z głośników w pobliżu wody i nie zanurzać ich w płynach ani nie 

rozlewać na nie płynów. 
- Nie wyrzucać głośnika do ognia, ponieważ może to spowodować obrażenia osób. 
- Nie ustawiać głośnika w miejscach wilgotnych lub tam, gdzie panuje wysoka 

temperatura. 
- Nie próbować otwierać urządzenia. 
- Do czyszczenia urządzenia nie stosować mocnych środków chemicznych ani 

roztworów czyszczących. 
- Nie stosować uszkodzonych ładowarek. 

 
Zawartość zestawu: 
1 x głośniki Bluetooth 
1 adapter ładowania USB 
1 krótki podręcznik obsługi 
 

 
Jednostka główna 
z przełącznikiem zasilania 

 
Przycisk zasilania Mini USB 5 wtyków Wskaźnik LED 

zasilania 
   
Widok interfejsu z przodu Widok interfejsu z 

boku 
 

 
 

 



Jednostka podrzędna 
z interfejsem Bluetooth 
 
 

 

 

  
Zwiększenie 

głośności
Odtwarzanie/pauza  

Otwór przewodu  

Port mini USB Zmniejszenie głośności  

 Wskaźnik LED Bluetooth 

 Widok interfejsu z przodu  
 
Działanie głośnika: 

1. Podłączyć 

 
Jednostka główna Mini USB 5 wtyków 

 
 

2. Sparować i podłączyć przenośny głośnik do urządzenia Bluetooth. 
a. Włączyć przełącznik zasilania głównej jednostki. 
b. Dioda LED Bluetooth jednostki podrzędnej będzie migać na niebiesko. 
c. Włączyć ustawianie urządzenia Bluetooth i poczekać na wyszukiwanie 

parowania. 
d. Wyszukać „DA-10288-91” i wybrać. 
e. Wprowadzić kod parowania „0000”, jeśli będzie wymagany. 

Jednostka 



 
>Wybrać „DA-10288-91” >Nacisnąć kod parowania „0000” 

 
f. Teraz można włączyć i odtwarzać ulubioną muzykę z urządzenia. 

 
 
W jaki sposób ponownie ładować: 

- Jeśli dioda zasilania LED świeci na czerwono, rozpocząć ponowne ładowanie 
- Kiedy dioda LED zasilania ponownie zacznie świecić na niebiesko, oznacza to pełne 

naładowanie 

 
 
Rozwiązywanie problemów: 
Jeśli głośnik Bluetooth nie działa, należy spróbować następujące działania: 

- Jeśli baterie są bliskie rozładowania, użytkownicy mogą usłyszeć podczas 
odtwarzania odgłosy dźwiękowe lub może wyłączyć się automatyczny wskaźnik 
Bluetooth. Należy wtedy natychmiast naładować baterie. 

- Upewnić się, że połączenie Bluetooth zostało ponownie nawiązane w ciągu 60 
sekund, w przeciwnym razie należy wyłączyć głośnik i ponownie uruchomić zgodnie 
z podręcznikiem 

- Upewnić się, że łączone urządzenia są naładowane, a ich baterie nie rozładowują się 
- Upewnić się, że urządzenia są ustawione w odległości nie większej niż 10 metrów od 

siebie 
- Upewnić się, że głośnik Bluetooth jest podłączony, sprawdzając, czy miga niebieska 

dioda LED 
 

Adapter USB 



 
Specyfikacja: 
Bluetooth: 2.0+EDR z A2DP / AVRCP 
Moc wyjściowa: RMS 4W, maks. 8W 
Wymiary: 53 x 53 x 50mm x 2 
Rozmiar przetwornika: φ36mm 
Masa netto: 220g 
Stosunek S/N: >=70dB 
Impedancja głośnika: 4 omy 
Zakres charakterystyki częstotliwościowej: 100 Hz-20KHz 
Czas odtwarzania: do 8 godzin 
Bateria / pojemność: 500mAh 


