
 
 

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z 
GŁOŚNIKIEM BASOWYM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodnik szybkiej instalacji 
DA-10294 



Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do 

odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu komórkowego lub komputera 

(poprzez Bluetooth lub połączenie przewodowe) zapewnia działanie audio wysokiej 

jakości i najlepszy przekaz muzyki. 

Przed pierwszym użyciem głośnika proszę przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować 

ją do późniejszego użytku, 

 

Uwaga: Przy włączaniu głośnika po raz pierwszy, trzeba go zresetować. Ponieważ głośnik ma 
funkcję automatycznego łączenia się powtórnego, będzie próbował połączyć się z ostatnio 
synchronizowanym urządzeniem. Proszę nacisnąć przycisk odtwarzanie/pauza przez 4 
sekundy, by restartować głośnik a następnie połączyć go z posiadanym urządzeniem. 
 

Spis dostawy: 

• DA-10294 "Soundbar" Bluetooth  2.1 z głośnikiem basowym 

• Kabel 3,5mm mini jack 

• Zasilacz AC 
 

Specyfikacje ogólne 

• Bluetooth v2.0 obejmuje profile: A2DP 

• Ultra-kompaktowy, wysokiej jakości głośnik Bluetooth dostarcza bezprzewodowo dźwięk stereo 

niezrównany w swojej klasie. 

• Akumulatory litowo - jonowe pozwalają na zasilanie odtwarzania do 4 czterech godzin z pełną 

głośnością z jednego ładowania (nie załączone) 

• Łączony jest z iPod lub każdym urządzeniem portem słuchawek dla kabla mini-jack 3,5 mm  

• Zasięg do ca 33 stóp (10m) 
 

Własności i zalety 

• Bluetooth 2.0 z audio i cyfrowym przetwarzaniem sygnału dla uzyskania czystego, najlepszego 

w swojej klasie dźwięku stereo 

• Jeden sterownik pełnozakresowy 40 mm zapewnia nadzwyczajną wierność muzyki 

• Łączony jest z iPod lub każdym urządzeniem portem słuchawek dla kabla mini-jack 3,5 mm  

• Automatyczne wyszukiwanie i łączenie z odpowiednim urządzeniem 
 

Zgodność 

Bezprzewodowa: Urządzenia z Bluetooth 2.0 i nowsze (patrz Ogólna specyfikacja profili), takie jak iPad, 

iPhone (2 Generacja i nowsze z oprogramowaniem iPhone 3.1), iPod touch (2 Generacja i nowsze z 

oprogramowaniem iPhone 3.1) i Mac, wyposażone w Bluetooth oraz większość  smartphonów lub 

komputerów wyposażonych w Bluetooth. 

Przewodowa: Urządzenia ze standardowym portem wyjścia słuchawek 3,5 mm takie jak iPod poprzez 

kabel mini-jack 3,5 mm 

 



OSTRZEŻENIE 

1.  Nie rozpraszać się przy prowadzeniu samochodu. 

2.  Nie wystawiać produktu na źródło ciepła lub wysokie temperatury. 

3.  Nie usuwać i nie próbować usuwać baterii nie podlegającej wymianie przez użytkownika.  Przy 

likwidacji produktu przekazać go do punktu utylizacji elektroniki. 

4.  Proszę pamiętać, że nie przymocowany obiekt wewnątrz pojazdu, w przypadku kolizji staje się 

niebezpiecznym pociskiem. 

 

 

1. Zasilanie ON/OFF (ZAŁ./WYŁ). 

 Można go znaleźć z tyłu głośnika 

2. Zasilanie 

 Dołączyć kabel zasilacza AC do gniazda z tyłu DA-10294 a drugi koniec do gniazdka zasilania sieci. 

3.  Wejście pomocnicze  

Gniazdo wejścia audio 3,5mm pozwala na podłączenie PC, laptopów, walkmana, Discmana, 

odtwarzaczy MP3, iPodów/iPhonów/iPadów, Smartphonów i telefonów z podobnym gniazdkiem 

audio. Do podłączenia proszę stosować dostarczony kabel 3,5mm do 3,5mm. 



4.  Posługiwanie się przyciskami 

 VOL+ (GŁOŚNOŚĆ+) Zwiększanie głośności głośnika 

 VOL-  -  (GŁOŚNOŚĆ -) Zmniejszanie głośności głośnika. 

 3D Dla różnych efektów audio 

 BASS + (BASY+) Zwiększanie głośności basów głośnika 

 BASS - (BASY-) Zmniejszanie głośności basów głośnika 

 ŚCISZONY Sterowanie wyjęcia dźwięku  

 
5. Wskaźnik świetlny 

• Po wetknięciu wtyku zasilania, wskaźnik podświetlający zmieni się na czerwony i będzie migotał 

niebiesko w trakcie pracy 

• Po wetknięciu wtyku linii, wskaźnik podświetlający będzie migotał czerwono w trakcie pracy 

• Gdy przycisk dotykowy na głośniku jest włączony, każdy wskaźnik świetlny przycisku będzie 

migotał niebiesko 

 
6.  Bluetooth/Linia działająca /Wskaźnik 

• Po włączeniu głośnika, wskaźnik świetlny zmienia kolor na niebieski; głośnik jest wówczas 

gotowy do parowania 

• Gdy głośnik jest w trybie parowania, wskaźnik świetlny migocze niebiesko 

• Restartować głośnik, podłączy się do ostatnio synchronizowanego urządzenia, będzie słychać 

dwukrotne piśnięcie, za pierwszym razem przy poszukiwaniu urządzenia, za drugim przy 

automatycznym parowaniu urządzenia. 

• Przy wetknięciu kabla ze złączem 3,5mm, jest w trybie LINE-IN (wejście linii), wskaźnik świetlny 

zmieni kolor na czerwony 

 

Ustawianie odtwarzania muzyki i parowanie poprzez Bluetooth 

Poniższe wskazówki dotyczą telefonów komórkowych ale procedura jest taka sama jak dla 

odtwarzaczy muzycznych, za wyjątkiem braku konieczności podawania kodu klucza Bluetooth. 

1. Nacisnąć klawisz zasilania i usłyszy się piśnięcie. 

2. Upewnić się, że głośnik i telefon są włączone, nacisnąć przyciski odtwarzanie/pauza przez 4 sekundy, 

by uruchomić Bluetooth dla podłączenia posiadanego urządzenie do pierwszego użytku. 

3. Głośnik Bluetooth podłączy się ponownie w ciągu 30-stu sekund po restartowaniu po wyłączeniu 

zasilania, w tym czasie nie należy go używać. 

4. Aktywować funkcję Bluetooth w telefonie, ustawić na wyszukiwanie telefonu i ustawić na szukanie 

urządzeń Bluetooth.  

5. Wybrać głośniki Bluetooth  “DA-10294” z listy znalezionych urządzeń. 

6. Wprowadzić kod Bluetooth 0000, by sparować i podłączyć głośnik do telefonu. W niektórych 

telefonach trzeba nawiązywać połączenie po sparowaniu oddzielnie.  

 Jeśli parowanie zakończyło się pomyślnie i głośnik ma łączność z urządzeniem muzycznym, to 

niebieski wskaźnik migocze niebiesko co 2 sekundy i słychać dźwięk brzęczyka. 



Powtórne połączenie po rozłączeniu Bluetooth 

Jeśli z jakiegoś powodu posiadane urządzenie i głośnik są rozłączone, np. z powodu zwiększenia 

odległości lub wyłączenia zasilania, to głośnik podłączy się z odpowiednio zgodnym urządzeniem 

automatycznie, po automatycznym wyszukaniu i powtórnym nawiązaniu połączenia, w czasie 30 sekund, 

proszę w tym czasie z głośnika nie korzystać. 

Głośnik Bluetooth można w razie potrzeby rozłączyć, po pomyślnym sparowaniu, długim naciśnięciem 

przycisku odtwarzanie/pauza. 

 

Sterowanie odtwarzaniem po przez podłączony Bluetooth: 

Głośność: Korzystając z regulacji głośności z boku głośnika, nacisnąć przycisk (+), by głośność 

zwiększyć i przycisk (-), by ją zmniejszyć. 

Wstrzymanie muzyki Nacisnąć przycisk odtwarzanie/pauz, by wstrzymać odtwarzanie z połączeniem 

Bluetooth. Powtórne wciśnięcie wznawia odtwarzanie. 

 
Słuchanie innych urządzeń przenośnych. 

Można odtwarzać z odtwarzacza MP3 lub innego przenośnego urządzenia audio DA-10294 poprzez 

gniazdo wejścia linii. 

1.  Wetknąć jeden koniec kabla audio do gniazdka słuchawek lub wyjścia linii z posiadanego urządzenia 

a drugi koniec kabla pośredniczącego do gniazda wejścia linii umieszczonego z tyłu urządzenia. 

2.  Włączyć głośnik DA-10294  

3.  Włączyć i odtwarzać z posiadanego urządzenia.  

4.  W celu regulacji głośności naciskać przyciski w DA-10294. Można też regulować głośność w 

posiadanym urządzeniu. 

 Proszę pamiętać o wyłączeniu urządzenia po zakończeniu odtwarzania. 

 


