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1.Käyttötarkoitus 
 

Laite toimii kaiuttimena/vahvistimena. Musiikkia voidaan soittaa langattomasti Bluetooth-yhteyden 

avulla. Musiikkia voidaan soittaa myös AUX-liitännän kautta. Laitteessa on sisäänrakennettu, 

uudelleen ladattava akku ja laitteella voi ladata ulkoisia laitteita USB-porttia käyttämällä. 

 

Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. 

 

 

2.Turvallisuus 
2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat 
 

 
VAROITUS Varoitus tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena 

henkilövahinko tai kuolema. 

 

 
VAARA Vaara tarkoittaa, että laitteen vaurioituminen on mahdollista. 

 

 
Huomautus merkitsee lisätietoa esim. toiminnosta. 

 

 

2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 
 

 
VAROITUS 

AWS10 toistaa musiikkia lämpötiloissa, jotka eivät ylitä 50 °C (122 °F). Jos lämpötila ylittää 50 °C (122 

°F), tuote voi vaurioitua, syttyä palamaan tai räjähtää. 

 
VAARA Älä kaada mitään nesteitä laitteen sisälle. 

 
VAARA Älä tuki tuuletusaukkoja. 

 
VAROITUS Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähdettä. 

 

 

  



3.Käyttöönoton valmistelu 
3.1. Pakkauksesta purkaminen 
 

 

 Pura laite varovasti. 

 Tarkista pakkauksen sisältö, joka on kuvattu alla. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys 

jälleenmyyjääsi. 

 

 
Suosittelemme, että säilytät alkuperäiset pakkaustarvikkeet, jos joskus tulee tarve palauttaa tuote 

huoltoon. Tämä on ainoa tapa suojata laite turvallisesti vahingoilta kuljetuksen aikana. Jos hävität 

pakkauksen ja pakkausmateriaalit, muistathan kierrättää ne ympäristön suojelemiseksi. 

 

 

3.2. Pakkauksen sisältö 
 

 
 

Seuraavat tuotteet sisältyvät vastaanotettuun pakkaukseen: 

 

1 x ASW10BK 

1 x AUX kaapeli (3,5 mm) 

1 x -verkkolaite 

1 x pikaopas 

 

 
Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi. 

 

 

  



4.Asennus 
 

 Aseta laite vaakasuoralle, tasaiselle alustalle. 

 Liitä satunnainen laite laitteeseen. Lue kohta "Ulkoisen laitteen liittäminen". 

 Lataa sisäänrakennettu ladattava akku. 

Katso käyttöohjeen kohta 4.1 

 

 
VAARA 

 

 Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähdettä. 

 Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle. 

 

4.1. Liitännät 
 

 
 

 

1. USB sisääntulo 

2. AUX sisääntulo 

3. DC IN sisääntulo 

 

Täydelliset ohjeet saat lukemalla kohdan "Käyttö" jäljempää tästä ohjekirjasta. 

 

 

  



4.2. Lataa akku 
 

 
Liitä laite verkkovirtaan. 

 

 
VAROITUS Lataa akkua vähintään 4 tuntia. 

 

 
Punainen LED sammuu, kun akku on täyteen ladattu 

 

 
HUOMIO: 

 

 Sovittimen kotelo voi kuumentua käytön aikana. Tämä on normaalia. 

 Punainen LED-valo saattaa vilkkua, jos AWS10 on kytketty päälle, mutta ei ole liitetty 

virtalähteeseen. Tämä ilmaisee, että akku täytyy ladata. 

 Jos laitetta säilytetään pitkään käyttämättä, suosittelemme lataamaan akun vähintään kahden 

kuukauden välein. 

 

 



5.Toiminnot 
5.1. ASW10BK Bluetooth speaker 
 

 
 

1. POWER painike 

2. VOL- painike 

3. VOL+ painike 

 

Äänen toistaminen AWS10 käyttäen: 

 

1. PLAY/ PAUSE painike 

 

 

  



6.Käyttö 
6.1. Laitteen kytkentä päälle ja pois päältä. 
 

 
Kytke laite päälle/pois päältä pitämällä POWER-näppäintä alhaalla. 

 

 
HUOMIO: 

 

 AWS10 siirtyy energiansäästötilaan, jos laitetta ei käytetä 30 minuuttiin. 

 Poistu energiansäästötilasta pitämällä POWER -painiketta alhaalla kaksi sekuntia. 

 

 

  



6.2. BLUETOOTH-käyttö 
 

Voit yhdistää kaiuttimet langattomasti laitteisiin, joissa on Bluetooth A2DP. 

 

Valmistelu 

 
 

 Varmista, että AUX-kaapeli on irrotettu AWS10-laitteesta. Muutoin Bluetooth-yhteyttä ei saada 

muodostettua. 

 

 
 

 Paina POWER painiketta, kunnes laite käynnistyy. 

 Sininen led vilkkuu. 

 AWS10 on nyt valmis muodostamaan langattoman yhteyden Bluetooth-laitteeseesi. 

 Käynnistä laitteesi Bluetooth-toiminto. 

 

 



Bluetooth-yhteyden muodostaminen (pariuttaminen) 

 

 Siirry Bluetooth-laitteen Bluetooth-valikkoon. 

 Etsi Bluetooth-laitteita ja valitse AWS10, niin yhteys muodostuu. 

 

 
 

 Jos soitin pyytää PIN-koodia, syötä 0000. 

 

 
 

 Kuulet äänimerkin. 

 Sininen LED-valo palaa, kun yhteys on muodostettu. 

 

 
HUOMIO: Bluetooth-yhteyden kantomatka on noin 9 metriä. 

AWS10 voidaan yhdistää 8 ulkoiseen laitteeseen. Kuitenkin vain yksi laitepari voi toistaa musiikkia 

käyttäen AWS10. 

 

Bluetooth-yhteyden palautus 

Jos siirryt Bluetooth-kantomatkan ulkopuolelle, yhteys katkeaa automaattisesti. 

 

 Sininen led vilkkuu. 

Muodosta yhteys uudelleen yllä kuvattuja vaiheita noudattamalla. 

Jos olet ollut yhteydessä aiemmin samaan laitteeseen, sinun ei tarvitse enää syöttää PIN-koodia. 

 

Katkaise Bluetooth-yhteys 

 

 Paina VOL- ja VOL+ painikkeita AWS10 -laitteessa samanaikaisesti tai sammuta yhdistetty laite. 

 Sininen led vilkkuu. 

 

 

6.3. AUX IN 



 

 
Liitä ulkoinen laite AWS10. 

 

 Käytä mukana tulevaa AUX-kaapelia. 

 AWS10 siirtyy automaattisesti AUX-tilaan, kun AUX-kaapeli liitetään. 

 

 

6.4. USB-liitäntä laitteen lataamista varten 
 

 
Liitä ulkoinen laite AWS10. 

 

 Käytä USB-kaapelia (ei ole mukana). 

 

 
HUOMIO: 

 

 Ulkoinen laite voidaan ladata ainoastaan USB-portin kautta. 

 USB-portin maksimi virta on 500 mA. Jos laitteesi vaatii enemmän virtaa, se ei ehkä lataudu. 

 Kaikki ulkoiset laitteet eivät ehkä tue lataustoimintoa. 

 

 

  



7.Puhdistus ja hoito 
 

 
VAROITUS Ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista se tulee kytkeä pois päältä ja irrottaa 

verkkovirrasta. 

Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina vedellä ja 

miedolla puhdistusaineella. 

Jos laitetta säilytetään pitkään käyttämättä, suosittelemme lataamaan akun vähintään kahden 

kuukauden välein. 

 

 

8.Tekniset tiedot 
 

Yleiset toiminnot 

Syöttövirta:  

Sisäänrakennettu ladattava akku 

Sisääntulo: AC 100-240V ~ 50/60 Hz 

Ulostulo: 16V / 1,8A 

Maks. virrankulutus: 35W 

Stereoääniteho: 12,5 x 12,5 Wattia 

Stereoääniteho (paristo): 10 x 10 Wattia 

Bluetooth-yhteys 

USB 2.0 -liitäntä 

Pääyksikön mitat: 220 x 55 x 130 mm 

Paino: 1,3 kg 

AC/DC Sovitin 

 

Kaiutinjärjestelmä 

Impedanssi: 2 x 8Ω 

 

AUX -liitin 

Sisääntulo: 3,5 mm 

Jännite: 1V 

Impedanssi: 47 KΩ 

 

 

  



9.Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten 
laitteiden hävittäminen 
 

 
Tämä symboli materiaalissa, lisävarusteessa tai pakkausmateriaalissa ilmaisee, että tätä tuotetta ei 

saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote toimittamalla se sähkö- tai elektroniikkajätteen 

kierrätyspisteeseen. Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset 

keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Varmistamalla, että tuote hävitetään 

oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi 

aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää 

luonnonvaroja. Älä siksi hävitä vanhaa sähkö- tai elektroniikkalaitettasi kotitalousjätteen mukana. 

 

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden paikkakuntasi 

jätehuoltoviranomaisiin, paikalliseen jätehuoltopalveluun tai kauppaan, josta ostit tämän tuotteen. 

 

Lisätietoa ja takuuehdot saat osoitteesta: www.akai.eu 

 

 
Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen keräilypisteeseen kierrätystä 

varten. 

 

 


