
 
 

REPRODUKTOR S VELKÝM 
ROZLIŠENÍM S BLUETOOTH 

"STEREO BASS" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průvodce rychlou instalací 
DA-10292 & DA-10293 



Digitus reproduktor s velkým rozlišením "Stereo bass" s Bluetooth 

DA-10292/DA-10293 je vysoce kvalitním reproduktorem, který podporuje 

bezdrátový datový tok hudby a funkci mobilního telefonu A2DP. Také podporuje 

AAC a apt-X volitelný kodek pro funkci A2DP. Po připojení k DA-10292/DA-10293 

přes Bluetooth USB zvukový hardwarový klíč nebo přes zvukový adaptér můžete 

poslouchat hudbu v režimu streaming (datového kontinuálního toku hudby). Je 

ideální jako doplněk pro váš domácí zábavní systém.  

 

1 Vlastnosti reproduktoru  

 
 
 
 
 
  
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítka funkcí 

Pozice Tlačítka Funkce 

 Zvýšení 

hlasitosti 

Zvýšení hlasitosti (stiskněte dlouze k zvýšení 

hlasitosti)  

Snížení 

hlasitosti 

Snížení hlasitosti (stiskněte dlouze k snížení 

hlasitosti) 

 Vícefunkční 

tlačítko (MFB) 

Zapnutí/vypnutí/přehrávání/pozastavení/funkce 

párování 

 

Vícefunkční tlačítko (MFB) 

Zvýšení hlasitosti Snížení hlasitosti 

Konektor zvukového 

vstupu 

Mikro USB 

pro nabíjení 

baterie 

LED  

Mini 8kolíčkový 

port 



LED indikátory 

Barva LED stavový indikátor Funkce 

Modrá LED stavový indikátor svítí 

nepřerušovaně 

Pohotovostní režim (žádné připojení) 

LED stavový indikátor bliká  Připojení zařízení 

LED stavový indikátor a LED 

nabíjení střídavě blikají 

Stav párování 

Červená Nabíjecí LED pomalu bliká Nízká energie baterie  

Nabíjecí LED svítí nepřerušo-

vaně 

Nabíjení (po ukončení nabíjení tento 

indikátor zhasne.) 

2 Nabíjení vašeho reproduktoru  
Po otevření balení prosím nezapomeňte provést následující kroky k plnému 

nabití reproduktoru, nabíjejte ho nejméně 3 hodiny. Červená LED bude během 

nabíjení svítit nepřerušovaně. Po plném nabití baterie tato LED zhasne. Je-li 

energie baterie nízká, červená LED bude blikat. Baterie se plně nabije do 2 

hodin. 

3 Zapnutí/vypnutí vašeho reproduktoru  
Stiskněte vícefunkční tlačítko asi na 3 sekundy k zapnutí zvukového 

reproduktoru. Je-li zvukový reproduktor zapnut modrá LED 3krát zabliká a vy 

uslyšíte stoupající tón. Je-li již zvukový reproduktor zapnut, stiskněte 

vícefunkční tlačítko asi na 3 - 4 sekundy k vypnutí zvukového reproduktoru. 

Je-li zvukový reproduktor vypnut červená LED 3krát zabliká a vy uslyšíte 

klesající tón. 

4 Párování zařízení s vaším reproduktorem  
Pouze u prvního párování zvukového reproduktoru s Bluetooth mobilním 

telefonem nebo jinými Bluetooth zařízeními. Zvukový reproduktor si uloží 

párované zařízení, abyste ho již nemuseli párovat. Aby zvukový reproduktor 

přešel do režimu párování přidržte stisknuto vícefunkční tlačítko na šest 

sekund od jeho vypnutí a vyčkejte než začnou střídavě blikat modrá a červená 

LED, což indikuje, že reproduktor vstoupil do režimu párování. Zapněte funkci 

Bluetooth na mobilním telefonu nebo jiném Bluetooth zařízení. Vyhledejte 

reproduktor “DA-1029-S”, stiskněte párovací kód "0000". Modrá LED začne 

blikat a zvukový reproduktor je v režimu připojení 



5 Obsluha připojovacího režimu  
 Stiskněte dlouze vícefunkční tlačítko a tlačítko snížení zvuku- k aktivaci páro-

vání blízkých zařízení 

 

6 Obsluha režimu A2DP  
 Stiskněte krátce vícefunkční tlačítko k přepínání mezi 

přehráváním/pozastavením 

 Stiskněte krátce tlačítko zvýšení hlasitosti+ nebo snížení hlasitosti- k nastavení 

hlasitosti. 

 Stiskněte dlouze tlačítko zvýšení hlasitosti+ k zvýšení hlasitosti 

 Stiskněte dlouze tlačítko zvýšení hlasitosti- k snížení hlasitosti 

 

7 LED stavové indikátory  

ZAPNUTÍ Modrá LED 3krát blikne 

VYPNUTÍ Červená LED 3krát blikne 

PÁROVÁNÍ Modrá a červená LED budou střídavě blikat 

POHOTOVOSTNÍ REŽIM Modrá LED bude svítit nepřerušovaně 

REŽIM AKTIVACE AV Modrá LED blikne dvakrát každé 2 sekundy 

INDIKÁTOR NÍZKÉ ENERGIE 

BATERIE 

Červená LED bude stále blikat jednou za 2 sekundy 

8 Řešení problémů  
Jestliže zvukový reproduktor nefunguje zkuste provést následující: 

 

•  Ujistěte se, že jsou připojená zařízení nabita a zdali není jejich energie baterie 

nízká. 

•  Vypněte všechna zařízení a poté je všechny zapněte v pořadí ukázaném v 

této příručce 

•  Ujistěte se, že jsou zařízení od sebe do 10 metrů 

•  Ujistěte se, že je reproduktor připojen kontrolou blikající modré LED 


