2 Ühendage toitejuhe kõlari ja pistikupesaga.

Märkus. Kõlar lülitub toitejuhtme esmakordsel ühendamisel automaatselt sisse ja läheb
automaatselt Bluetooth paaristamisrežiimi, millest annab märku kahetooniline piiks.
Kõlaril olev Bluetoothi nupp hakkab vilkuma oodates mobiilseadmelt ühendamist.
TÄHTIS!
Vaadates kõlari peal olevat (toitenupu kõrval) valget aku oleku näidikut veenduge, et
teie kõlar on enne esimest korda akutoitel kasutamist täielikult laetud.
Laadimisolek (ligikaudne)

0 – 30%

30 – 70%

70 – 100%

Täis laetud

4. Bluetooth‐seadmelt muusika esitamine
(paaristamine ja ühendamine)
1 Aktiveerige oma mobiiltelefonil Bluetooth‐seadistused.

DSB‐200EM
PORTATIIVNE PREEMIUMHELIGA
BLUETOOTH‐KÕLAR

2 Valige saada olevate Bluetooth‐seadmete seast "Envaya".
Paari sekundi pärast kuulete kõlarist 3 kiiret piiksu, mis näitab, et telefon on teie
seadmega ühendatud.
Bluetooth‐nupp jääb põlema.

Kiirjuhend
1. Kõlari lahtipakkimine
Pakkige oma uus Envaya Mini kõlar ettevaatlikult lahti ja veenduge, et sellega on kaasas
järgmised esemed.

3 Esitage oma seadme suvalist rakendust kasutades muusikat.
Heli esitatakse nüüd läbi Envaya juhtmeta kõlari.

Lihtne tõrketuvastus
Kõlar ei lülitu sisse
• Kõlari sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundi vältel all.
• Aku on täielikult tühjenenud. Ühendage vahelduvvooluadapter ja laadige aku.

Bluetooth‐seadet ei ole võimalik kõlariga paaristada

2. Kõlari kohale asetamine
Asetage kõlar tasasele pinnal teie poole suunatuna ja hoidke seda ühe käega.

• Bluetooth‐seade tõrgub. Lülitage seade sisse, eemaldage paaristamisteave ja
paaristage kõlar uuesti seadmega.
• Kõlarit ei saa paaristada 4. seadmega, kui ta on üheaegselt ühendatud 3 Bluetooth‐
seadmega. Lahutage üks ühendatud Bluetooth‐seadmetest enne, kui asute järgmist
seadet paaristama.

Kõlar lülitub automaatselt välja
Asetage teise käe sõrmed risti üle kõlari tagakülje ülaosa ja "pigistage" natukene, et
avada kõlari tagant sisseehitatud alus.

• Umbes 15 sekundi jooksul ei esitata Bluetoothi kaudu ühtegi heli. Lülitage kõlar sisse
vajutades ja hoides toitenuppu 2 sekundit.

Kõlar ei tööta
• Kõlar tuleb lähtestada. Kasutades kirjaklambrit vajutage ja vabastage kõlari küljel asuv
lähtestusnupp.
• Kõlar tuleb lähtestada tehase algseadetele. Lülitage kõlar sisse. Vajutage ja hoidke
nuppe POWER ja VOLUME+ üheaegs elt umbes 4 sekundit. Olekunäidik vilgub
lähtestamise tähistamiseks 4 korda. (Märkus. Kogu Bluetooth‐seadmete
paaristamisteave kustutatakse.)

3. Kõlari sisselülitamine
1 Sisestage sobiv adapter vooluvõrku.

Garantiitingimused
Sperco Impex OÜ poolt volitatud edasimüüjatelt Eestis ja Lätis ostetud
DENONi kaubamärgi toodetele kehtib eraisikust lõpptarbijale 24 kuu pikkune
garantiiaeg, ettevõtetest lõpptarbijale kehtib 12 kuu pikkune garantiiaeg.
Garantiiaja vältel kõrvaldame tootja süül tekkinud rikked tootja
kulul.Garantiiremondi ja hoolduse teostaja:

http://www.teeninduskeskus.ee/

.

Maaletooja kontaktid:

http://www.denon.ee/
http://www.tophifi.ee/
https://www.facebook.com/tophifi.ee

