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

MÄRKUS
Vahelduvvooluvõrgust USB‐le vooluadapterit ei ole seadmega kaasas.

2. Kõlari laadimine
1 Avage vasakul küljel asuv kate.
2 Ühendage USB‐kaabli väike ots kõlariga.
3 Ühendage USB‐kaabli suur ots vahelduvvooluvõrgust USB‐le vooluadapteri ning
vooluallika või oma arvuti USB‐pordiga.

DSB‐100
PORTATIIVNE PREEMIUM BLUETOOTH‐KÕLAR

MÄRKUS
• Adapteri töönäitajad ei tohi olla väiksemad kui DC 5 V, 2,4 A.
• Tuleb kasutada koos heakskiidetud adapteriga, mis sobib kasutamiseks riikides, kus
selline nõudmine kehtib.

3. Bluetooth‐seadmelt muusika esitamine
(Paaristamine ja ühendamine)
1 Aktiveerige oma mobiilseadmel Bluetooth‐seaded.
2 Valige olemasolevate Bluetooth‐seadmete hulgast „Envaya Mini“. Mõne sekundi
pärast kuulete kõlarist kiiret kolme tooni, mis näitavad, et see on teie seadmega
ühendatud. Olekunäidik lõpetab vilkumise ja jääb põlema.

4. Täiendavate Bluetooth‐seadete paaristamine
1 Aktiveerige oma mobiilseadmel Bluetooth‐seaded.
3 sekundit kuni kuulete kolmetoonilist piiksu.
2 Vajutage ja hoidke nuppu
3 Valige olemasolevate Bluetooth‐seadmete hulgast „Envaya Mini“. Mõne sekundi
pärast kuulete kõlarist kiiret kolme tooni, mis näitavad, et see on teie seadmega
ühendatud. Olekunäidik lõpetab vilkumise ja jääb põlema.

Lihtne tõrketuvastus
Kõlar ei lülitu sisse

5. Mikrofoniga kõlari kasutamine
Kõnedele vastamine: vajutage kõlari paremal küljel nuppu
Kõnede lõpetamine: vajutage uuesti nuppu
.

• Kõlari sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundi vältel all.
.

Bluetooth‐seadet ei ole võimalik kõlariga ühendada
• Lülitage kõlar sisse ning vajutage ja hoidke nuppu
seejärel 3 sekundit kuni
kuulete kolmetoonilist piiksu. Veenduge, et teie mobiilseadmel on Bluetooth‐funktsioon
sisse lülitatud ja valige Bluetooth‐seadmete loendist „Envaya Mini“.

Kõlar lülitub ise automaatselt välja
• Aku voolu säilitamiseks on kõlar seadistatud lülituma välja, kui umbes 15 minuti vältel
ei esitata Bluetooth'i kaudu muusikat.

Kõlar ei tööta
Täieliku kasutusjuhendige tutvumiseks külastage saiti
manuals.denon.com/DSB100/ALL/EN/ või skannige oma telefoniga järgnevat QR‐koodi.

• Kõlari lähtestamiseks lülitage kõlar sisse ning vajutage ja vabastage seejärel korraga
toitenuppu, nuppu
ja aku nuppu. Envaya Mini on lähtestatud.

Kõne ei ole võimalik teha
• Käed‐vabad kõne ei ole võimalik teha, kui AUX‐sisendisse on ühendatud kaabel.
Eemaldage kaabel ja proovige uuesti.
• Mitte kõik mobiiltelefonid ja rakendused ei toeta käed‐vabad telefonikõnesid.

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/?op=body&id=169
http://www.tophifi.ee/
https://www.facebook.com/tophifi.ee

