
 
 

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ 
BLUETOOTH "SOUNDBAR" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hızlı Kurulum Kılavuzu 
DA-10294 



DIGITUS DA-10294 cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cep telefonunuz ya da 

bilgisayarınızdan (Bluetooth veya giriş kablosu aracılığıyla) Bluetooth yoluyla müzik 

yürütmek için özel olarak tasarlanmış olan bu sistem, sağladığı yüksek kaliteli ses 

performansıyla müziğinizi en iyi şekilde verir! 

Lütfen hoparlörü çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve 

ileride başvurmak için saklayın. 

 

Lütfen dikkat: Hoparlörünüzü ilk kez açtığınızda sıfırlamanız gerekecektir. Hoparlör, otomatik 
yeniden bağlanma işlevine sahip olduğundan, en son eşlendiği cihaza otomatik olarak 
bağlanmayı deneyecektir. Hoparlörü yeniden başlatmak ve cihazınıza bağlanmak için 
yürütme/duraklatma düğmesine 4 saniye boyunca basın. 
 

Paket İçeriği: 

• DA-10294 Derin Bas Hoparlörlü Bluetooth 2.1 “Soundbar” 

• 3,5 mm mini jak kablosu 

• AC Adaptör 

 

Genel Özellikler 

• Bluetooth v2.0 profilleri: A2DP 

• Son derece yekpare, yüksek performanslı Bluetooth hoparlör, sınıfının en iyisi kablosuz stereo 

ses sunar. 

• Şarj edilebilir lityum iyon piller, tek bir şarjla (dahil değildir) tam ses düzeyinde 4 saate kadar 

yürütme sağlar 

• Bir mini jak kablosu kullanılarak, iPod ya da 3,5 mm kulaklık girişi olan herhangi bir cihaza 

bağlanır 

• 10 metreye kadar mesafe 

 

Özellikler ve Yararlar 

• Berrak, sınıfının en iyisi kablosuz stereo ses için ses ve dijital sinyal işlemeli Bluetooth 2.0 

• 40 mm tam alan hoparlörler mükemmel müzik duyarlılığı sunar 

• Bir mini jak kablosu kullanılarak, iPod ya da 3,5 mm kulaklık girişi olan herhangi bir cihaza 

bağlanır 

• Otomatik arama ve uygun cihaza otomatik yeniden bağlanma 

 

Uyumluluk 

Kablosuz: iPad, iPhone (iPhone 3.1 yazılımlı 2. nesil ve daha yenisi), iPod touch (iPhone 3.1 yazılımlı 2. 

nesil ve daha yenisi), Bluetooth donanımlı Mac bilgisayarlar ve çoğu akıllı telefon ya da bilgisayarlar gibi 

Bluetooth 2.0 ya da üstü özelliğe sahip cihazlar (profiller için Genel Özellikler kısmına bakın). 

Kablolu: 3,5 mm mini jak kablolu iPod gibi standart 3,5 kulaklık çıkışlı cihazlar 

 



UYARI 

1.  Araç kullanırken bu ürünün dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. 

2.  Ürünü, ısı kaynağına ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. 

3.  Kullanıcı tarafından değiştirilemez pili çıkarmaya çalışmayın. Ürünü elden çıkarırken, atık elektronik 

ürün hizmetine verin. 

4.  Hareket halindeki bir araçta bulunan bağlantısız nesnelerin, bir çarpışma anında ölümcül bir mermiye 

dönüştüğünü lütfen unutmayın. 

 

 

1. Güç AÇIK/KAPALI 

 Hoparlörün arka tarafında bulunabilir. 

2. Güç beslemesi 

 AC adaptör kablosunu, DA-10294 cihazının arkasındaki jaka, diğer ucunu da prize takın. 

3.  Aux giriş  

3,5 mm Ses Giriş Girişi, benzer ses girişine sahip tüm bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, walkman, 

discman, MP3 çalarlar, iPod/iPhone/iPad, akıllı telefonlar ve telefonlarla bağlantı sağlar. Bağlantı için 

lütfen paketle sağlanan 3,5 – 3,5 mm kabloyu kullanın. 



4.  Düğmelerin Çalışması 

 VOL+ Hoparlörün ses düzeyini yükseltmek için 

 VOL- Hoparlörün ses düzeyini düşürmek için 

 3D Farklı ses efekti için 

 BASS+ Hoparlörün bas sesini yükseltmek için 

 BASS- Hoparlörün bas sesini düşürmek için 

 MUTE Ses çıkışını kontrol etmek için  

 

5. Işıklı Gösterge 

• AC adaptör takıldığında, arka ışıklı gösterge kırmızı renge dönecek, çalışırken mavi renkte 

yanıp sönecektir. 

• Giriş kablosu takıldığında, çalışma sırasında kırmızı renkte yanıp sönecektir 

• Hoparlör açıkken üstündeki düğmelere basıldığında, her bir düğme mavi renkte yanıp 

sönecektir. 

 

6.  Bluetooth/Kablo çalışması /Gösterge 

• Hoparlörü açtığınızda, ışıklı gösterge mavi renge dönecektir; hoparlör eşlemeye hazırdır 

• Hoparlör eşleme modundayken, ışıklı gösterge mavi renkte yanıp sönecektir. 

• Hoparlörü yeniden başlattığınızda, en son eşlendiği cihaza bağlanacaktır. İki kez “bip” sesi 

duyacaksınız; ilki cihazı ararken, ikincisi de cihazla otomatik olarak eşlenirken. 

• 3,5 mm jak kablosu bağlandığında, LINE-IN modundadır ve ışıklı gösterge kırmızı renge 

dönecektir. 

 

Müzik Yürütme İçin Bluetooth Aracılığıyla Ayarlama ve Eşleme 

Aşağıdaki talimatlar cep telefonu için geçerlidir ancak müzik çalara yönelik prosedür, Bluetooth 

geçiş kodunu girmenizin gerekmeyebileceği dışında aynıdır. 

1. Güç düğmesini “açık” konuma getirdiğinizde “bip” sesi duyacaksınız. 

2. Hoparlör ve telefonun açık olduğundan emin olup, ilk kullanımda cihazınıza bağlanmak amacıyla 

Bluetooth işlevini yeniden başlatmak için yürütme/duraklatma düğmesine 4 saniye boyunca basın. 

3. Gücün kapatılıp yeniden açılmasından sonra Bluetooth hoparlör 30 saniye içinde yeniden 

bağlanacaktır; bu sürede herhangi bir işleme izin verilmez. 

4. Telefonda Bluetooth işlevini etkinleştirin ve Bluetooth cihazları aramaya ayarlayın.  

5. Bulunan cihazlar listesinden “DA-10294” Bluetooth hoparlörü seçin. 

6. Hoparlörü telefonla eşleyip bağlamak için 0000 geçiş kodunu girin. Bazı telefonlarda, eşleme 

sonrasında bağlantıyı ayrı bir yolla yapmanız gerekebilir.  

 Eşleme başarılı olur ve hoparlör, müzik cihazıyla bir Bluetooth bağlantısı kurarsa, mavi gösterge 

yaklaşık her 2 saniyede bir yanıp sönecek ve bir “bip” sesi duyacaksınız. 



Bluetooth Bağlantısının Kesilmesi Durumunda Yeniden Bağlanma 

Bağlantı mesafesinin dışına çıkılması ya da gücün kapanması gibi bir nedenle cihazınız ve hoparlörün 

bağlantısı kesilirse, hoparlör, otomatik aramayla uygun cihazları arayacak ve son bağlanmış olduğu 

cihaza “otomatik olarak” bağlanacaktır. Yeniden bağlantı süresi 30 saniyedir; bu sürede lütfen hiçbir işlem 

yapmayın. 

Başarılı eşlemeden sonra Bluetooth hoparlörle bağlantıyı kesmek isterseniz, yürütme/duraklatma 

düğmesine uzun süre basabilirsiniz. 

 

Bluetooth Aracılığıyla Bağlandığında Yürütmeyi Kontrol Etme: 

Ses Düzeyi: Hoparlörün yanındaki ses düzeyi kontrollerini kullanarak, ses düzeyini yükseltmek için (+) 

düğmesine, düşürmek için de (-) düğmesine basın. 

Müziği duraklatma: Bluetooth bağlantısı sırasında yürütmeyi duraklatmak için yürütme/duraklatma 

düğmesine basın. Müzik yürütmeyi sürdürmek için tekrar basın. 

 
Diğer taşınabilir ses cihazlarını dinleme 

Giriş jakı aracılığıyla DA-10294 üzerinden bir MP3 çaları ya da diğer taşınabilir ses cihazlarını 

yürütebilirsiniz. 

1.  Ses kablosunun bir ucunu kulaklığa ya da cihazınızdaki çıkış jakına, diğer ucunu da cihazın 

arkasında bulunan DA-10294 giriş jakına takın. 

2.  DA-10294 hoparlörü açın.  

3.  Cihazınızı açıp çalıştırın. 

4.  Sistem ses düzeyini ayarlamak için DA-10294 üzerindeki düğmeye basın. Cihazınızın ses düzeyini 

de ayarlamanız gerekebilir. 

 Çalıştırmayı tamamladığınızda cihazınızı kapatmayı unutmayın. 

 

 


