
 
 

BLUETOOTH “STEREO BASS” 
HD HOPARLÖR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hızlı Kurulum Kılavuzu 
DA-10292 & DA-10293 



Digitus Bluetooth “Stereo Bass” HD Hoparlör DA-10292/DA-10293, kablosuz müzik 

akışını ve mobil telefon A2DP fonksiyonunu destekleyen yüksek kalitede bir 

hoparlördür. Aynı zamanda A2DP fonksiyonu için AAC ve apt-X opsiyon kodeğini de 

destekler. DA-10292/DA-10293’e bir Bluetooth USB ses donanım kilidi veya ses 

adaptörü ile bağlandıktan sonra kullanıcı akış modunda müzik dinleyebilir. Ev 

eğlence sisteminize yönelik bir eklenti için kusursuzdur.  

 

1 Hoparlör Özellikleri  

 
 
 
 
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonksiyon Tuşları 

Konum Tuşlar Fonksiyon 

 Ses seviyesi 

artırma 

Ses seviyesi arttırma (İleri sarma için uzun 

basış)  

Ses seviyesi 

azaltma 

Ses seviyesi azaltma (Geri sarma için uzun 

basış) 

 MFB düğmesi Güç açma / kapama / 

Oynatma/Duraklatma/Eşleştirme fonksiyonu 

 

MFB Düğmesi 

Ses seviyesi artırma Ses seviyesi azaltma 

Ses girişi 

Pil şarjı için 

mikro USB 

 

LED 

Mini 8 pinli giriş 



LED göstergeler 

Renk LED Durumu Fonksiyon 

Mavi Durum LED ışığı sabit yanar Bekleme modu (bağlantı yok) 

Durum LED ışığı yanıp söner  Bağlı 

Durum LED ve Şarj LED ışığı 

sırayla yanıp söner 

Eşleştirme durumu 

Kırmızı Şarj LED ışığı yavaş şekilde 

yanıp söner 

Düşük pil  

Şarj LED ışığı sabit yanar Şarj etme (Şarj işlemi 

tamamlandığında gösterge söner.) 

 2 Hoparlörü şarj etme  
Ambalajı açtıktan sonra lütfen aşağıdaki adımları takip edin ve hoparlörü en az 

3 saat şarj edin. Kırmızı LED ışığı şarj esnasında sabit olarak yanar. Pil tam 

olarak şarj olduğunda LED ışık söner. Pil zayıfladığı zaman kırmızı LED ışık 

yanıp söner. Pil 2 saat içinde tam olarak şarj olur. 
 

 3 Hoparlörü açma veya kapatma  
Hoparlörü açmak için MFB tuşuna yaklaşık 3 saniye süreyle basın. Hoparlör 

açıldığında mavi led ışığı 3 kez yanıp söner ve artan bir ses duyabilirsiniz. 

Hoparlör önceden açılmışsa MFB tuşuna yaklaşık 3~4 saniye süreyle basmak 

hoparlörü kapatır. Hoparlör kapatıldığında kırmızı led ışığı 3 kez yanıp söner ve 

azalan bir ses duyabilirsiniz. 

 

 4 Hoparlörünüzle eşleştirme  
Hoparlörü Bluetooth’lu mobil telefonunuza veya diğer Bluetooth cihazlarınıza 

sadece ilk defa eşleştirme. Hoparlör eşleştirilen cihazları hafızasına alır 

böylece her seferinde eşleştirmeniz gerekmez. Hoparlörü eşleştirme moduna 

sokmak için güç kapatma durumundan MFB tuşuna basarak yaklaşık altı 

saniye süreyle basılı tutun ve hoparlörün eşleştirme modunda olduğunu 

belirten mavi ve kırmızı led ışığının sırayla yanıp sönmesini bekleyin. Bluetooth 

fonksiyonunu başlatmak için Bluetooth mobil cihazınızı veya diğer Bluetooth 

cihazlarınızı kullanın. “DA-1029-S” hoparlörü bulun, “0000” eşleştirme koduna 

basın, mavi LED ışığı yanıp sönmeye başlar, hoparlör bağlı moddadır 



5 Bağlanabilir modda çalışma  
 Yaklaşım eşleştirmesini etkinleştirmek için MFB ve Vol- tuşuna uzun süreli 

basın 

 

6 A2DP modunda çalışma  
 Çalma/duraklatma eylemleri arasında geçiş yapmak için MFB tuşuna kısa sü-

reli basın 

 Ses seviyesini ayarlamak için Vol+ veya Vol- tuşlarına kısa süreli basın 

 İleri sarmak için Vol+ tuşuna uzun süreli basın 

 Geri sarmak için Vol- tuşuna uzun süreli basın 

 

7 Led durumları  

AÇIK Mavi LED ışık 3 kez yanıp söner 

KAPALI Kırmızı LED ışık 3 kez yanıp söner 

EŞLEŞTİRME Mavi ve kırmızı LED ışık sırayla yanıp söner 

BEKLEME MODU Mavi LED sabit yanar 

AV AKTİF MODU Mavi LED ışık her 2 saniyede iki defa yanıp söner 

ZAYIF PİL GÖSTERGESİ Kırmızı LED ışık 2 saniyede bir kez sürekli yanar 

 

8 Sorun giderme  
Hoparlör çalışmıyorsa aşağıdakileri deneyin: 

 

•  Bağlanan cihazların şarj edilmiş olduğundan ve düşük pil durumuna sahip 

olmadığından emin olun 

•  Tüm cihazları kapatın ve ardından bu kılavuzda gösterildiği gibi kapatın 

•  Cihazların 10 metre içerisinde olmasını sağlayın 

•  Mavi LED ışığın yanıp söndüğünü kontrol ederek hoparlörün bağlı olduğun-

dan emin olun 

 


