
 
 

BLUETOOTH “ZVUKOVÝ 
PRUH” SE SUBWOOFEREM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rychlý instalační průvodce 

DA-10295 



Vítejte 

Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na 

tom jak tento výrobek využijete - zdali u přehrávání multimediálních souborů na vašem 

počítači nebo u domácího kina - tento reproduktor vám vždy poskytne excelentní 

zvukovou kvalitu.  

Přečtěte si prosím pozorně instrukce o použití tohoto výrobku k optimalizaci přehrávání a 

zamezení jeho poškození. 

 

 

8. Popis výrobku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(1) Tlačítko PŘIPOJENÍ/LED stavový indikátor  

LED stavový indikátor Stavový indikátor reproduktoru 

Svítí nepřerušovaně Nečinnost (zapnuto, ale nepřipojeno k 

Bluetooth zařízení) 

LED rychle bliká Režim párování 

LED blikne každé 2 sekundy Připojeno k Bluetooth zařízení 

(2) Snížení/zvýšení hlasitosti 

(3) AUX IN 

(4) Přepínač zapnutí/vypnutí 

(5) DC IN 

(6) Přehrávání/pozastavení (krátký stisk pozastavení, dlouhý stisk přehrávání) 

 

Tlačítko Bluetooth 

Snížení/zvýšení hlasitosti

Přehrávání/pozastavení

Tlačítko zapnutí/vypnutí
DC AUX 



2. Pokyny k použití  

 

2.1 Připojení k vašemu Bluetooth zařízení 

(1) Zapnutí reproduktoru 

 Připojte DC kabel k DC IN a posuňte přepínač zapnutí do pozice ON. 

(2)  Vstup do režimu párování Bluetooth 

 LED stavový indikátor bude rozsvícen což znamená, že je reproduktor zapnut ON. K 

umožnění párování jiných Bluetooth zařízení Přidržte stisknuto tlačítko CONNECT 

na 3 sekundy Uvolněte jeho stisk poté co uslyšíte 2 pípnutí a LED stavový 

indikátor bude rychle blikat. 

(3)  Navázání Bluetooth připojení k Bluetooth zařízení 

 Zapněte vlastnost Bluetooth na vašem zařízení. 

 Vyhledejte "Digitus". 

 Párujte a připojte se k Digitus. (Budete-li vyzváni k vložení hesla, vložte 0000.) 

 Po úspěšném párování můžete poslouchat hudbu. 

 Poznámka: Výše jsou uvedeny všeobecné kroky k párování Bluetooth zařízení k 

získání specifických informací o Bluetooth připojení k vašemu zařízení se prosím 

podívejte do manuálu výrobce. 

 

2.2 Nastavení hlasitosti 

Stiskněte tlačítka DOLŮ/NAHORU k nastavení hlasitosti. Při nastavení maximální 

nebo minimální hlasitosti uslyšíte pípnutí. 

 

2.3 Opětovné připojení mezi Bluetooth zařízením a Digitus DA-10295 

 Opětovné připojení můžete snadno provést po párování Bluetooth zařízení s vaším 

reproduktorem. 

 Vyberte vstup "Digitus" na Bluetooth zařízení k opětovnému připojení.  

 Jakékoliv z 8 Bluetooth zařízení, která byly připojena lze opětovně připojit k Digitus 

DA-10295 je-li zapnut a není připojen k žádnému zařízení. 

 Poznámka: Digitus DA-10295 je schopen si zapamatovat až 8 párovaných zařízení v 

paměti, a proto je nebudete muset znovu párovat a tyto zařízení pouze připojíte k 

Digitus DA-10295. Je-li s DA-10295 párováno 9. zařízení, 1. zařízení bude vymazáno 

z paměti DA-10295. Současně bude v paměti uchováno 8 zařízení. 

 

2.4 Přepínání mezi posledními dvěma připojenými Bluetooth zařízeními 

Můžete přepínat mezi zařízeními k vychutnání vaší oblíbené hudby z jiného 

párovaného Bluetooth zařízení provedením těchto kroků k navázání spojení. 

Akce: Stiskněte jednou tlačítko CONNECT 

Indikátory: LED stavový indikátor zhasne a bude blikat ve 2 sekundových intervalech. 

Stav: Připraveno k poslechu hudby. 

Poznámka: Ujistěte se, že další párované zařízení s Bluetooth je zapnuto a připraveno 

přijmout připojení. 

2.5 Návrat do standardního nastavení 



Digitus DA-10295 můžete vrátit do standardního nastavení a vymazat jeho paměť 

párovaných zařízení provedením těchto kroků. 

Akce: Přidržte stisknuto tlačítko CONNECT na 8 sekund při zapnutém 

reproduktoru. 

Indikátory: Uslyšíte dlouhé pípnutí. LED stavový indikátor bude rychle blikat. 

Stav: Paměť je vymazána. Reproduktor je v režimu párování. A připraven 

přijmout připojení z jiných Bluetooth zařízení. 

 

2.6 Přehrávání jiných zvukových zařízení přes AUX IN  

Poznámka: AUX-IN má fixní hlasitost. K zvýšení hlasitosti při použití AUX-IN nastavte 

hlasitost na zdrojovém zařízení. 

 

3. Technické specifikace 

Verze Bluetooth: Bluetooth 3.0/2.1+EDR (zlepšená rychlost přenosu dat) 

Provozní frekvence: 2402 - 2480 MHz 

Podporované Bluetooth profily: A2DP (Pokročilý profil zvukové distribuce) AVRCP 

(Dálkové ovládání Bluetooth) 

Funkční vzdálenost: Až do 10 metrů v otevřeném prostoru. (Zdi a budovy mohou mít vliv 

na dosah zařízení) 

Výstupní výkon: 15 W x 2=30 W 

Ovladače jednotky: 2.5” Full Range x 2 

Zkreslení: ≤ 0. 5 % při 1 W 

Odstup kmitočtu: ≥ 40 dB (1 kHz) 

ODSTUP SIGNÁLU OD ŠUMU: ≥ 70 dB 

Frekvence: 80 Hz - 20 kHz 

Rozměrřy (ŠxVxHl): 280 x 100 x 136 mm 

 

4. Odmítnutí odpovědnosti kompatibility 

Podívejte se na webovou stránku dokumentace výrobce vašeho Bluetooth zařízení 

(notebook1, PC1 nebo mobilní zařízení2) k podporovaným profilům. 

15. Kompatibilní s PC (Windows XP / Vista / 7 / 8). Apple Macintosh vybavené Bluetooth 

bezdrátovým stereem. 

16. Kompatibilní s většinou hlavních značek mobilních telefonů s Bluetooth A2DP. 

Podporovadý kodek: SBC 

Bezdrátový provoz je závislý na bezdrátové technologii Bluetooth vašeho zařízení. 

Podívejte se do manuálu výrobce vašeho zařízení. DA-10295 není zodpovědná za 

jakoukoliv ztrátu dat nebo úniky vzniklé při použití těchto zařízení. 

 



5. Často kladené dotazy 

Před předáním zařízení do servisu proveďte následující kroky. 

 

5.1 DA-10295 nelze zapnout. Co bych měl udělat? 

Ujistěte se, že je DC kabel pevně připojen k jednotce a že je sítová zásuvka zapnuta. 

Ujistěte se, že je přepínač zapnutí/vypnutí v pozici zapnuto ON. Je-li reproduktor zapnut 

(ON) LED stavový indikátor se rozsvítí. 

 

5.2 Mezi mým zařízením a DA-10295 není Bluetooth propojení. Co bych měl udělat? 

Ujistěte se, že zařízení s Bluetooth podporuje profil A2DP. Podívejte se do manuálu jak 

aktivovat (zapnout) Bluetooth funkce a možnosti. 

 

Také můžete zkusit následující: 

 Vymažte název Digitus z vašeho paměťového seznamu párovaných Bluetooth 

zařízení a proveďte kroky v části 2 (Pokyny k použití) k opětovnému párování vašeho 

zařízení s DA-10295. 

 Ujistěte se, že není Bluetooth zařízení ani DA-10295 připojeno k jiným zařízením. 

 U některých Bluetooth zařízení budete muset vybrat DA-10295 jako standardní 

výstupní zařízení po ukončení párování. 

 

5.3 Bluetooth propojení je mezi zařízeními navázáno a párováno, ale není slyšet 

hudbu. Co bych měl udělat? 

U některých počítačů s vestavěným Bluetooth, hardwarové klíče třetích stran USB 

Bluetooth nebo jiná zařízení mohou vyžadovat ruční specifikaci/nastavení zvukového 

výstupu jako DA-10295 (např. pod sekcí zvuku a zvukových zařízení u nastavení vašeho 

počítače). Konzultujte prosím dokumentaci výrobce k získání dalších informací. 

 



6. Bezpečnostní pokyny 

6.1 Před použitím výrobku DA-10295 si prosím přečtěte následující: 

K úplnému odpojení od napájení musí být odpojena zástrčka napájecího kabelu/vyjmuta 

ze síťové zásuvky. 

Odpojte zařízení od síťové zásuvky jestliže ho nebudete několik dní používat. 

 

6.2 Další pokyny u Bluetooth zařízení 

Mikrovlnné signály rádiové frekvence z Bluetooth zařízení mohou narušit provoz dalších 

elektronických a lékařských zařízení. 

Vypněte zařízení tam, kde je to zakázáno. Nepoužívejte zařízení ve zdravotnických 

zařízeních, v letadle, u čerpadel, blízko automatických dveří, automatických požárních 

alarmů nebo u jiných automaticky ovládaných zařízení. 

Držte toto zařízení nejméně 20 cm od kardiostimulátorů nebo jiných lékařských zařízení. 

Rádiové vlny mohou narušit provoz kardiostimulátorů nebo jiných lékařských zařízení. 

 


