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Snel installatiegids 
DA-10294 



Dank u voor de aankoop van de DIGITUS DA-10294. Speciaal ontworpen om muziek via 

Bluetooth vanaf uw mobiele telefoon of computer (via Bluetooth of LINE-IN-kabel) af te 

spelen, dit systeem biedt audio-prestaties van hoge kwaliteit die het beste uit uw 

muziek haalt! 

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens de luidspreker te gebruiken en bewaar 

het voor latere naslag. 

 

Merk op: Wanneer u uw luidspreker voor de eerste keer inschakelt, moet u het resetten. 
Omdat de luidspreker over een automatische verbindingsfunctie beschikt, zal het proberen om 
automatisch met het laatste apparaat verbinding te maken waarmee het gesynchroniseerd 
was. Druk op en houd de “Afspelen/Pauze”-toets 4 seconden ingedrukt om de luidspreker 
opnieuw op te starten en maak met uw apparaat verbinding. 
 

Wat wordt meegeleverd: 

• DA-10294 Bluetooth 2.1 “Soundbar” met subwoofer 

• 3,5 mm mini-aansluitkabel 

• AC-adapter 

 

Algemene specificaties 

• Bluetooth v2.0 inclusief profielen: A2DP 

• De ultracompacte, hoge prestatie Bluetooth-luidspreker levert de beste kwaliteit draadloze 

stereo geluid. 

• De oplaadbare Lithium-Ion batterijen voeden tot maximaal 4 uur speeltijd bij vol volume op een 

enkele lading (niet meegeleverd). 

• Maakt met behulp van een mini-aansluitkabel verbinding met een iPod of een ander apparaat 

met een 3,5 mm hoofdtelefoonpoort. 

• Bereik tot max. 10 meter (33 ft) 

 

Functies en voordelen 

• Bluetooth 2.0 met audio- en digitale signaalverwerking voor zuivere en beste kwaliteit draadloze 

stereo geluid 

• Eén 40 mm full range stuurprogramma staat garant voor superieure weergavegetrouwheid van 

muziek 

• Maakt met behulp van een mini-aansluitkabel verbinding met een iPod of een ander apparaat 

met een 3,5 mm hoofdtelefoonpoort. 

• Automatisch zoeken en automatisch opnieuw verbinding maken met compatibele apparaten. 

 

Compatibiliteit 

Draadloos: Apparaten met Bluetooth 2.0 of hoger (zie algemene specificaties voor profielen), zoals 

iPad, iPhone (2de generatie en nieuwer met iPhone 3.1-software), iPod touch ( 2de generatie en nieuwer 

met iPhone-software 3.1) en Bluetooth uitgeruste Mac’s en de meeste met Bluetooth uitgeruste 

Smartphones of computers. 

Bedraad: Apparaten met een standaard 3,5 mm hoofdtelefoonuitgang zoals iPod via de 3,5 mm 

mini-aansluitkabel 



WAARSCHUWING 

1.  Word tijdens het rijden niet door dit product afgeleid. 

2.  Stel het product niet aan een warmtebron of hoge temperaturen bloot. 

3.  Verwijder niet of probeer niet om de permanente batterij te verwijderen. Bij het wegwerpen van het 

product, breng het naar een afvalverwerking voor elektronica. 

4.  Houd er rekening mee dat een los object in een rijdend voertuig in het geval van een botsing een 

dodelijk projectiel kan worden. 

 

 

1. Voeding AAN/UIT: 

 Deze is aan de achterzijde van de luidspreker te vinden. 

2. Voeding 

 Sluit de AC-adapterkabel aan op de aansluiting aan de achterkant van de DA-10294 en steek het 

andere uiteinde in een stopcontact. 

3.  AUX-in  

De  3,5 mm audio-ingangsaansluiting  maakt het aansluiten op alle PC’s, laptops, walkman, discman, 

MP3-spelers, iPod/iPhone/iPad, Smartphones en telefoons met een gelijksoortige audio-aansluiting 

mogelijk. Gebruik voor het aansluiten de 3,5 mm naar 3,5 mm kabel meegeleverd in de verpakking. 



4.  Bediening van de knoppen 

 VOL+ Voor het verhogen van het volume van de luidspreker. 

 VOL- Voor het verlagen van het volume van de luidspreker. 

 3D Voor verschillende audio-effecten. 

 BASS+ Voor het verhogen van de bas van de luidspreker. 

 BASS- Voor het verlagen van de bas van de luidspreker. 

 MUTE Voor in-/uitschakelen van het geluid (dempen).  

 

5. Indicatie-LED 

• Wanneer de AC-adapter aangesloten wordt, zal de achtergrondverlichting-LED rood branden 

en tijdens de werking blauw knipperen. 

• Wanneer de LINE-IN-kabel wordt aangesloten, zal het tijdens de werking rood knipperen. 

• Wanneer de luidspreker is ingeschakeld en de knop op de luidspreker wordt bediend, zal elke 

LED-indicator van de knoppen blauw knipperen. 

 

6.  Bluetooth/lijningang prestatie/Indicator 

• Bij het inschakelen van de luidspreker, zal de LED blauw gaan branden; de luidspreker is klaar 

voor koppeling. 

• Wanneer de luidspreker in de koppelmodus is geschakeld, zal de LED blauw gaan knipperen. 

• Start de luidspreker opnieuw, het zal met het laatst gesynchroniseerde apparaat verbinden, u 

zult twee keer een pieptoon horen, de eerste keer is het onderzoeken van het apparaat, de 

tweede keer is het automatisch koppelen van het apparaat. 

• Wanneer in de LINE-IN-modus de 3,5 mm aansluitkabel wordt aangesloten, zal de 

LED-indicator rood branden. 

 

Instellen en koppelen via Bluetooth voor het afspelen van muziek 

De volgende instructies gelden voor een mobiele telefoon, maar de procedure is hetzelfde voor 

een muziekspeler, behalve dat u wellicht niet het wachtwoord van de Bluetooth hoeft op te geven. 

1. Druk de voedingsschakelaar naar “On” (Aan), u zult een pieptoon horen. 

2. Zorg ervoor dat de luidspreker en de telefoon ingeschakeld zijn, druk op en houd de 

“Afspelen/Pauze”-toets 4 seconden ingedrukt om de Bluetooth opnieuw op te starten voor het maken 

van een verbinding met uw apparaat bij gebruik voor de eerste keer. 

3. De Bluetooth-luidspreker zal binnen 30 seconden opnieuw verbinden wanneer na uitschakelen 

opnieuw wordt opgestart, het bedienen op dat moment is niet toegestaan. 

4. Activeer de Bluetooth-functie op de telefoon, en stel het in om naar de telefoon en 

Bluetooth-apparaten te zoeken.  

5. Selecteer de Bluetooth-luidsprekers “DA-10294” uit de lijst van gevonden apparaten. 

6. Voer de code “0000” van de Bluetooth in en verbindt de luidspreker met de telefoon. Bij sommige 

telefoons moet u na het koppelen mogelijk afzonderlijk verbinding maken.  

 Als de koppeling succesvol is en de luidspreker in een Bluetooth-verbinding met het muziekapparaat 

is, knippert de blauwe indicatie-LED elke 2 seconden en zult u een pieptoon horen. 



Opnieuw verbinden in het geval van verbreken van de verbinding van de Bluetooth 

Als om één of andere reden de verbinding tussen uw apparaat en de luidspreker wordt verbroken, zoals 

door buiten-bereik of door het uitzetten, zal de luidspreker “automatisch verbinden” met compatibele 

apparaten die automatisch naar hun laatst aangesloten apparaat zoeken en opnieuw verbinden. De tijd 

voor het opnieuw verbinden is 30 seconden, bedien de luidspreker op dat moment niet. 

Om na een geslaagde verbinding de koppeling van uw Bluetooth-luidspreker te verbreken, druk op en 

houd de “Afspelen/Pauze”-toets ingedrukt. 

 

Bediening tijdens het afspelen wanneer via Bluetooth aangesloten: 

Volume: Met behulp van de volumetoetsen aan de zijkant van de luidspreker, druk op de (+)-toets om 

het volume te verhogen en op de (-)-toets om het volume te verlagen. 

Muziek pauzeren: druk op de “Afspelen/Pauze ”-toets om tijdens een Bluetooth-verbinding het afspelen 

te pauzeren. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten. 

 
Luisteren naar andere draagbare audio-apparaten 

U kunt een MP3-speler of ander draagbaar audio-apparaat via de LINE-IN-aansluiting van de DA-10294 

afspelen. 

1.  Steek het ene uiteinde van een audio-verbindingskabel in de hoofdtelefoon of de 

LINE-OUT-aansluiting op uw apparaat en het andere uiteinde van de verbindingskabel in de 

LINE-IN-aansluiting op de achterzijde van de DA-10294. 

2.  Schakel de DA-10294 luidspreker in  

3.  Schakel uw apparaat en speel af. 

4.  Druk op de toets op de DA-10294 om het systeemvolume aan te passen. U moet wellicht ook het 

volume van uw apparaat aanpassen. 

 Vergeet niet om uw apparaat uit te schakelen wanneer u met afspelen klaar bent. 

 


