
 
 

BLUETOOTH “ZVUKOVÝ 
PRUH” SE SUBWOOFEREM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průvodce rychlou instalací 
DA-10294 



Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto 

pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho mobilního telefonu nebo počítače (přes 

Bluetooth nebo line-in kabel) tento systém poskytuje vysoce kvalitní zvuk a přináší vám 

ten nejlepší poslech hudby. 

Před použitím reproduktoru si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji k 

dalšímu nahlédnutí. 

 

Uvědomte si prosím: Jestliže poprvé zapnete váš reproduktor budete ho muset resetovat. Je 
to proto, že reproduktor má automatickou funkci opětovného připojení a bude se snažit 
automaticky připojit k poslednímu připojenému zařízení. Stiskněte prosím play/pause tlačítko 
na 4 sekundy k restartování reproduktoru a poté ho připojte k vašemu zařízení. 
 

Obsah balení: 

• DA-10294 Bluetooth 2.1 "Zvukový pruh" se subwooferem 

• 3,5 mm mini konektor s kabelem 

• AC adaptér 

 

Obecné specifikace 

• Bluetooth v2.0 zahrnuje profily: A2DP 

• Ultra kompaktní, vysoce výkonný Bluetooth reproduktor přináší prvotřídní bezdrátový stereo 

zvuk. 

• Dobíjecí Lithium Ion baterie napájejí zařízení až 4 hodiny hrací doby při plné hlasitosti a na 

jedno nabití (nejsou součástí výrobku) 

• Lze připojit iPod nebo jakékoliv zařízení s 3,5 mm sluchátkovým portem pomocí kabelu s mini 

konektorem. 

• Funkční vzdálenost až do 33 stop (10 m) 

 

Vlastnosti a výhody 

• Bluetooth 2.0 se zvukovým a digitálním zpracováním signálu vede k čistému, prvotřídnímu 

bezdrátovému stereo zvuku. 

• 40 mm ovladače plného rozsahu přinášejí vynikající hudební věrnost. 

• Lze připojit iPod nebo jakékoliv zařízení s 3,5 mm sluchátkovým portem pomocí kabelu s mini 

konektorem. 

• Automatické vyhledávání a automatické opětovné připojení s kompatibilním zařízením. 

 

Kompatibilita 

Bezdrátové: Zařízení s Bluetooth 2.0 nebo vyšším (viz část Obecné specifikace o profilech) jako jsou 

iPad, iPhone (2. generace a novější s iPhone software 3.1), dotykový iPod (2. generace a novější s 

iPhone software 3.1) Mac s Bluetooth a většina chytrých telefonů a počítačů s Bluetooth. 

Kabelové: Zařízení se standardním 3,5 mm sluchátkovým výstupním portem jako je iPod přes 3,5 mm 

mini konektor kabelu. 

 



UPOZORNĚNÍ 

1.  Nebuďte nepozorní použitím tohoto výrobku při řízení. 

2.  Nevystavujte výrobek tepelnému zdroji nebo vysokým teplotám. 

3.  Nevyjímejte ani se nepokoušejte vyjmout dobíjecí baterii, která nesmí být vyměňována uživatelem. 

Při likvidaci výrobku ho zaneste do příslušné elektronické sběrny. 

4.  Uvědomte si prosím, že uvolněný předmět v jedoucím vozidle se může stát smrtícím projektilem v 

případě srážky. 

 

 

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí 

 Naleznete ho na zadní straně reproduktoru. 

2. Napájecí zdroj 

 Připojte kabel AC adaptéru do konektoru na zadní straně DA-10294 a připojte druhý konec k síťové 

zásuvce. 

3.  Aux in  

3,5 mm zvuková vstupní zásuvka umožňuje připojení ke všem PC, laptopům, walkmanům, 

discmanům, MP3 přehrávačům, iPod/iPhone/iPad, chytrým telefonům a telefonům s podobnou 

zvukovou zásuvkou. Použijte prosím redukci pro připojení 3,5 mm na 0,5 mm kabel, který je součástí 

balení 



4.  Ovládací tlačítka 

 VOL+ Zvyšuje hlasitost reproduktoru. 

 VOL- Snižuje hlasitost reproduktoru. 

 3D Přidává různý zvukový efekt 

 BASS+ Zvyšuje hloubky reproduktoru 

 BASS- Snižuje hloubky reproduktoru 

 MUTE Slouží k ovládání zvukového výstupu  

 

5. Světelný indikátor 

• U připojení AC adaptéru se zadní světelný indikátor rozsvítí červeně a při přehrávání bude blikat 

modře. 

• U připojení line-in kabelu bude při přehrávání blikat červeně. 

• Při stisku tlačítka na reproduktoru je-li zapnut, bude každý světelný indikátor tlačítka blikat 

modře. 

 

6.  Bluetooth/Line in přehrávání /Indikátor 

• Po zapnutí reproduktoru se světelný indikátor zbarví modře a reproduktor je připraven na 

párování 

• Je-li reproduktor v režimu párování světelný indikátor bude blikat modře. 

• Restartujte reproduktor a dojde k připojení k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte dvojí 

"pípnutí..." jedno pípnutí signalizuje vyhledávání zařízení a druhé automatické párování 

zařízení. 

• Je-li připojen 3,5 mm konektor kabelu, zařízení se nachází v režimu LINE-IN a světelný 

indikátor bude svítit červeně. 

 

Nastavení a párování přes Bluetooth k přehrávání hudby 

Následující pokyny se týkají mobilního telefonu, ale postup je stejný pro hudební přehrávač 

vyjma toho, že nemusíte vložit heslo Bluetooth. 

1. Přepněte tlačítko zapnutí (power) na "on", uslyšíte zvuk "pípnutí...". 

2. Ujistěte se, že je reproduktor a telefon zapnut, stiskněte tlačítka play/pause do 4 sekund k 

restartování Bluetooth a k prvnímu připojení vašeho zařízení. 

3. Bluetooth reproduktor se znovu připojí do 30 sekund při restartu po vypnutí - nyní zařízení 

neovládejte. 

4. Aktivujte funkci Bluetooth na telefonu a nastavte na něm vyhledávání Bluetooth zařízení.  

5. Ze seznamu nalezených zařízení Bluetooth reproduktorů vyberte “DA-10294”. 

6. Vložte Bluetooth heslo 0000 k párování a připojte reproduktor k telefonu. U některých telefonů je 

nutno provést navázání spojení po párování samostatně.  

 Po úspěšném párování je reproduktor v Bluetooth připojení s hudebním zařízením, modrý indikátor 

bude blikat každé 2 sekundy a uslyšíte zvuk "pípnutí...". 



Připojení v případě Bluetooth odpojení 

Jestliže dojde z nějakého důvodu k odpojení vašeho zařízení a reproduktoru např. kvůli velké vzdálenosti 

nebo vypnutí, reproduktor provede automatické připojení s kompatibilními zařízeními tzn. bude 

vyhledávat a znovu se připojí k posledně připojenému zařízení, opětovné připojení trvá 30 s během této 

doby prosím reproduktor neovládejte. 

Jestliže si budete přát odpojit Bluetooth reproduktor po úspěšném párování stiskněte dlouze tlačítko 

pause/play. 

 

Ovládání přehrávání u Bluetooth připojení: 

Hlasitost: Použijte ovladač hlasitosti (volume) po straně reproduktoru, stiskněte (+) tlačítko k zvýšení 

hlasitosti a (-) tlačítko k snížení hlasitosti. 

Pozastavení hudby: Stiskněte tlačítko pause/play k pozastavení přehrávání při Bluetooth připojení. 

Stiskněte ho znovu k obnovení přehrávání. 

 
Poslech dalších přenosných zvukových zařízení 

Můžete přehrávat zvuk MP3 přehrávače nebo jiného přenosného zvukového zařízení pomocí DA-10294 

přes Line in konektor. 

1.  Připojte jeden konec zvukové propojovací šňůry do sluchátek nebo do konektoru line-out na vašem 

zařízení a druhý konec připojte propojovací šňůrou do Line in konektoru DA-10294 v zadní části 

jednotky. 

2.  Zapněte reproduktor DA-10294.  

3.  Zapněte vaše zařízení a spusťte přehrávání. 

4.  Stiskněte tlačítko na DA-10294 k nastavení systémové hlasitosti. Můžete také upravit hlasitost na 

vašem zařízení. 

 Po ukončení poslechu nezapomeňte vypnout vaše zařízení. 

 


