
 
 

SUPER BASS TAŞINABİLİR  
BLUETOOTH HOPARLÖR 

 
 
 
 

Kullanım Kılavuzu 
DA-10287 



DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın 
aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth 
Hoparlörünüzün kullanımını öğrenmenize ve keyfini çıkarmanıza 
yardımcı olacaktır. 
 
Not: Hoparlörünüzü ilk defa çalıştırdığınızda sıfırlamanız gerekmektedir. 
Hoparlör otomatik yeniden bağlanma fonksiyonuna sahip olduğu için cihaz 
en son eşleştirildiği aygıta otomatik olarak bağlanmaya çalışacaktır. Lütfen 
hoparlörü sıfırlamak için oynat/duraklat düğmesine 4 saniye süreyle basın 
ve ardından cihazınıza bağlayın. 
 

Paket içeriği: 
• Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 

• 3,5 mm bağlantı kablosu 

• Mini USB şarj kablosu 

 

Genel Özellikler 
• Bluetooth v2.1 profiller içerir: A2DP 

• Ultra kompakt, yüksek performanslı Bluetooth hoparlör sınıfının en iyi kablosuz 

stereo sesini sunar.  

• Gelişmiş gürültü kesicili yerleşik mikrofon, net bir kablosuz eller serbest arama ve 

konferans görüşme sağlar.  

• Şarj edilebilir Lityum İyon piller, tek şarjda en yüksek seste 3 saate kadar çalma 

süresi sağlar.  

• Mini bir jak kablosu kullanarak 3,5 mm kulaklık girişine sahip iPod veya diğer 

cihazlara bağlanır. 

• 33 adım (10 metre) menzil 

 



Özellikler ve Sağladığı Faydalar 
• Ses ve dijital sinyal işlemeli Bluetooth 2.1, net ve sınıfının en iyi kablosuz stereo 

sesini sağlar. 

• Bir 40 mm tam alan sürücüleri kusursuz müzik hassasiyeti sağlar. 

• Ürüne dahil mini USB şarj kablosuyla rahat şarj. 

• 7 saat çalma süresi sağlayan şarj edilebilir Lityum İyon pil. 

• Mini bir jak kablosu kullanarak 3,5 mm kulaklık girişine sahip iPod veya diğer 

cihazlara bağlanır. 

• Otomatik arama ve uyumlu cihazlarla otomatik yeniden bağlanma. 

 
Uyum 
Kablosuz: iPad, iPhone (2. Nesil ve iPhone yazılımı 3.1’sahip daha yeni nesil), iPod touch 

(2. Nesil ve iPhone yazılımı 3.1’sahip daha yeni nesil) ve Bluetooth donanımlı Mac’ler ve 

çoğu Bluetooth donanımlı akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi Bluetooth 2.0 veya üstüne 

(Profiller için Genel Özelliklere Bakın) sahip cihazlar. 
Kablolu: 3,5 mm mini jak kablosu vasıtasıyla iPod gibi standart 3,5 mm kulaklık çıkışına 

sahip olan cihazlar.  
 
UYARI 

1.  Araç kullanırken bu ürünün dikkatinizi dağıtmasını önleyin. 

2.  Ürünü, bir ısı kaynağına veya yüksek sıcaklığa maruz kalacak şekilde bırakmayın. 

3.  Kullanıcı tarafından değiştirilemeyen pili değiştirmeyin veya değiştirmeye 

çalışmayın. Ürünü elden çıkaracağınız zaman atık elektronik servisine götürün. 

4.  Lütfen hareket halindeki bir aracın içerisinde bulunan serbest bir nesnenin çarpışma 

durumunda ölümcül bir mermi gibi olacağını unutmayın. 

 



Ara birim tanıtımı 

 

 micro 



1. Güç AÇIK/KAPALI 
2. Pili şarj etme, ürünle birlikte verilen USB kablosu mini USB girişine takılır 
3. Hat girişi  
4. Ses seviyesi - 
5. Duraklat / Oynat 
6. Ses seviyesi + 
7.8. LED Gösterge 
9. Mikrofon 
 

1. Güç AÇIK/KAPALI 
Bu düğme hoparlörün yan tarafında bulunmaktadır. 
 

2. Pili Şarj Etme: 
Hoparlörün içinde bulunan Lityum İyon pilin şarj edilmesini sağlayan bu kablo ürünlü birlikte 
verilir. Bu kabloyla, dizüstü bilgisayarlarda, kişisel bilgisayarlarda veya elektrik prizine bağlı 
USB adaptörde (USB adaptör ürünle birlikte verilmez) bulunan herhangi bir USB bağlantı 
noktasından hoparlörü şarj edebilirsiniz. 
 
3. Hat girişi  
3.5 mm Ses Girişi Soketi, benzer ses soketine sahip tüm kişisel bilgisayarlara, dizüstü 
bilgisayarlara, walkman’e, Discman’e, MP3 çalarlara, iPod/iPhone/iPad’lere, akıllı 
telefonlara ve telefonlara bağlantı sağlar. Lütfen bağlantı için ürünle birlikte verilen 3.5 
mm’den 3.5 mm’ye kabloyu kullanın. 
 

4. Tuşların Kullanımı 
+  Hoparlörün ses seviyesini artırmak için. 
-  Hoparlörün ses seviyesini azaltmak için. 
>II  Bu tuş müziği Duraklatmak / Çalmak, telefona cevap vermek ve Bluetooth’u 

yeniden başlatmak içindir.  



5. Batarya performansı/ Göstergesi 
• Şarj işlemi esnasında ışıklı gösterge kırmızı renge döner 
• Tam şarj olduğunda ışıklı gösterge yeşil renge döner 
• Şarj tamamen bittiğinde hoparlör otomatik olarak kapanır 
• Işıklı gösterge, müzik harici kaynaktan çalındığı sürece sabit mavi renge döner 

 
6. Bluetooth/Hat girişi performansı /Göstergesi 

• Hoparlör açıldığında ışıklı gösterge mavi renge döner  
• Hoparlör eşleştirme modundayken ışıklı gösterge mavi renkte yanıp söner 
• Hoparlörü tekrar başlatın, en son cihaza tekrar bağlanacaktır, iki kez “bip..….” sesi 

duyacaksınız, birinci seste cihaz arar; ikinci seste ise cihazı otomatik olarak 
eşleştirir. 

• 3.5 mm jak kablosu takıldığında ışıklı gösterge yeşil renge döner 
 

Müzik Çalmak Üzere Ayarlama ve Bluetooth Vasıtasıyla Eşleştirme 
Aşağıdaki talimatlar bir cep telefonu için geçerlidir ancak işlem, Bluetooth şifresi verilmesi 
dışında bir müzik çalar için de aynıdır. 

1. Açmak için güç tuşuna basın, “bip..….” sesi duyarsınız. 
2. Hoparlör ve telefonun açık olduğundan emin olun, cihazınıza ilk defa kullanımda 

bağlanmak için Bluetooth’u yeniden başlatmak üzere onay/duraklat tuşuna 4 saniye 
süreyle basın. 

3. Bluetooth hoparlör, kapatıldıktan sonra yeniden başlatıldığında 30 saniye içinde 
yeniden bağlanacaktır, bu sure içinde cihazı kullanmak yasaktır. 

4. Telefondaki Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin ve telefon aramaya ve Bluetooth 
cihazlar aramaya ayarlayın.  

5. Bulunan cihazlar listesinden ”DA-10287” bluetooh hoparlörü seçin. 
6. Hoparlörü telefona eşleştirmek ve bağlamak için Bluetooth şifresi olarak 0000 girin. 

Bazı telefonlardan eşleştirme işleminden sonra ayrı olarak bağlanma işlemi 
yapmanız gerekebilir.  



Eşleştirme işlemi başarılı olursa ve hoparlör müzik cihazıyla bir Bluetooth bağlantısı içinde 

olursa mavi gösterge ışığı yaklaşık her 2 saniyede bir yanıp söner ve “bip..….” sesi 

duyarsınız. 

 
Bluetooth Bağlantısının Kopması Durumunda Yeniden Bağlanma 
Bağlantı mesafesinin dışında olunması veya cihazın kapanması gibi herhangi bir nedenle 

cihazınız ile Hoparlör arasındaki bağlantı koparsa Hoparlör, otomatik arama ve yeniden 

bağlanmayla en sona bağlandığı cihaz olan uygun cihazlarla otomatik olarak yeniden 

bağlanır, yeniden bağlanma süresi 30 saniyedir, lütfen hoparlörü bu sürede kullanmayın. 

Eşleştirme işleminin başarılı olmasının ardından bluetooth hoparlörün bağlantısını kesmek 

istiyorsanız duraklat/oynat tuşuna basabilirsiniz. 

 
Bluetooth Vasıtasıyla Bağlanıldığında Oynatmanın Kontrol Edilmesi: 
Ses düzeyi: Hoparlörün yan tarafında bulunan ses seviyesi kumandalarını kullanarak, ses 

seviyesini artırmak için (+) tuşuna ve ses seviyesini azaltmak için de (-) tuşuna basın. 
Müziği duraklatmak: Bluetooth bağlantısı varken çalma işlemini duraklatmak için 

duraklat/oynat tuşuna basın. Çalmayı kalının yerden başlatmak için yeniden basın. 
 
3.5 mm “HAT GİRİŞİ” girişiyle bir cihaza bağlanma 
DA-10287 Bluetooth Hoparlörü müzik çalmak üzere 3.5 mm bir kulaklık girişine sahip 

herhangi bir cihazla kullanabilirsiniz. Kablonun bir ucunu bir kulaklığı takar gibi cihazınıza 

takın. Kablonun diğer ucunu da DA-10287 Bluetooth Hoparlörün ön kısmında bulunan 

“HAT GİRİŞİ” olarak işaretlenmiş 3.5 mm girişe takın ve ardından müziği çalın. 
 



3.5 mm “HAT GİRİŞİ” Girişiyle Bağlandığınızda: 
Not: 3.5 mm “HAT GİRİŞİ” girişiyle bağlanıldığında DA-10287 Bluetooth Hoparlör üzerinde 

bulunan duraklat/oynat kumandasıyla duraklatma kumada edilemez; YEŞİL LED ışık 

normal olarak yanar. Normalde olduğu gibi cihazınızın üzerindeki duraklatma kumandasını 

kullanın. 
 
Pili Şarj Etme:  
Ürünle birlikte verilen USB kablosunun Mini USB ucunu mini USB girişine takın. Diğer 

ucunu da bilgisayarınızdaki veya USB şarj işlemi için yapılmış diğer cihazlardaki bir USB 

bağlantı noktasına takın. LED ışık KIRMIZI renge döner. Tam şarj yapıldığında YEŞİL 

yanar. Baş pilin şarj süresi 4 saattir, ilk üç şarj işleminde 12 saat şarj etmek pil açısından 

gereklidir. 
 


