BLUETOOTH “SOUNDBAR”
MET SUBWOOFER

Snel installatiegids
DA-10295

Welkom
Dank u voor het kopen van Digitus Bluetooth Soundbar met subwoofer! Ongeacht hoe u
dit product gebruikt – of het nu voor het afspelen van multimedia op uw computer of als
home cinema in het gezin is – zal deze luidspreker u van uitstekende geluidskwaliteit
voorzien.
Lees zorgvuldig de instructies voordat u dit product gebruikt om de prestaties te
optimaliseren en om beschadiging van het product te voorkomen.
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2. Setup-procedure
2.1 Verbinding met uw Bluetooth-apparaat maken
(1) De luidspreker inschakelen
Sluit de DC-snoer op de DC-IN aan en schuif de voedingsschakelaar naar de
“AAN”-positie.
(2) Schakel in de Bluetooth-koppelmodus
De status-LED zal continu branden om aan te geven dat de luidspreker momenteel is
ingeschakeld. Om het koppelen met andere Bluetooth-apparaten toe te staan, druk
op en houd de “CONNECT”-toets (VERBINDING MAKEN) 3 seconden ingedrukt.
Laat los wanneer 2 pieptoon tonen worden gehoord en de status-LED snel
knippert.
(3) Breng een Bluetooth-verbinding tot stand op het Bluetooth-apparaat
Schakel de Bluetooth-functie op uw apparaat in.
Zoek naar “Digitus”.
Koppel en verbind met Digitus. (Als om een pincode wordt gevraagd, voer 0000 in.)
Koppelen geslaagd, het is klaar om muziek te streamen.
Opmerking: Het bovenstaande zijn algemene stappen om naar een
Bluetooth-apparaat
te
koppelen,
voor
specifieke
instructies
op
Bluetooth-connectiviteit voor uw apparaat, verwijzen wij u naar de handleiding van uw
fabrikant.
2.2 Volume aanpassen
Druk op de “Volume DOWN/UP”-toetsen (Volume Omlaag/Omhoog) om het volume
aan te passen. Pieptonen zullen worden gehoord wanneer het maximale of minimale
volume is bereikt.
2.3 Opnieuw verbinden tussen het Bluetooth-apparaat en de Digitus DA-10295
U kunt uw gekoppelde Bluetooth-apparaat gemakkelijk opnieuw met uw luidspreker
verbinden.
Selecteer de vermelding “Digitus” op het Bluetooth-apparaat om opnieuw verbinding
te maken.
Elk van de 8 eerder verbonden Bluetooth-apparaten kan opnieuw met de Digitus
DA-10295 verbinding maken wanneer de Digitus DA-10295 ingeschakeld is en met
geen enkel apparaat verbonden is.
Opmerking: De Digitus DA-10295 is in staat om maximaal 8 gepaarde apparaten in
zijn geheugenbank te bewaren, waardoor opnieuw koppelen van één van deze
apparaten voor het verbinden met de Digitus DA-10295 onnodig is. Als het 9de
apparaat aan de DA-10295 wordt gekoppeld, zal het 1ste apparaat uit de
geheugenbanken van de DA-10295 worden gewist. Op elk moment worden
maximaal 8 apparaten in het geheugen bewaard.
2.4 Schakelen tussen de laatste twee aangesloten Bluetooth-apparaten

U kunt tussen apparaten schakelen om vanaf een ander gekoppelde
Bluetooth-apparaat van uw favoriete muziek te genieten door deze stappen te volgen
om een verbinding tot stand te brengen.
Actie:
Druk één keer op CONNECT.
Indicatoren: De status-LED gaat uit en knippert na elke 2 seconde interval.
Status:
Klaar om muziek te streamen
Opmerking: Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie van uw volgende gekoppelde
apparaat ingeschakeld en klaar is om verbindingen te accepteren.
2.5 De standaardinstelling herstellen
U kunt de Digitus DA-10295 naar de standaardinstellingen herstellen en het geheugen
van gekoppelde apparaten wissen, door deze stappen te volgen.
Actie:
Druk op en houd CONNECT8 seconden ingedrukt terwijl de luidspreker
aan staat.
Indicatoren: Een lange pieptoon wordt gehoord. De status-LED knippert snel
Status:
Geheugen gewist. De luidspreker is in de koppelmodus. Klaar om
verbindingen van andere Bluetooth-apparaten te accepteren.
2.6 Afspelen met andere audio-apparaten via de AUX-IN
Opmerking: De AUX-IN heeft een vast volume. Om het volume van de AUX-IN te
verhogen, pas de volumeregelaar van het bronapparaat aan.

3. Specificaties
Bluetooth-versie: Bluetooth 3.0/2.1+EDR (Enhanced Data Rate)
Bedrijfsfrequentie: 2402-2480 MHz
Ondersteunde Bluetooth-profielen: A2DP (Advance Audio Distribution Profile) en AVRCP
(Bluetooth Remote Control)
Werkbereik: Maximaal 10 meter, gemeten in open ruimte. (Muren en structuren kunnen
het bereik van het apparaat beïnvloeden)
Uitgangsvermogen: 15 W x 2 = 30W
Stuurprogramma van de eenheid: 2,5” Full Range x 2
Vervorming: ≤ 0. 5% bij 1 W
Scheiding: ≥ 40 dB (1 KHz)
Signaal-ruisverhouding: ≥ 70 dB
Frequentie: 80 Hz = 20 KHz
Afmeting (BxHxD): 280x 100 x 136 mm

4. Compatibiliteitverklaring
Raadpleeg de website van de fabrikant van uw Bluetooth-apparaat (notebook1, PC1 of
mobiele device2) voor documentatie over ondersteunde profielen.
5. Compatibel met PC (Windows XP/Vista/7/8). Apple Macintosh uitgerust met
Bluetooth draadloze stereo.
6. Compatibel met de meeste grote merken van Bluetooth A2DP geschikte mobiele

telefoons.
Ondersteunde Codec: SBC
De draadloze prestatie is afhankelijk van de draadloze Bluetooth-technologie van uw
apparaat. Raadpleeg de handleiding van de fabrikant van uw apparaat. De DA-10295 is
niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens of gegevenslekken die uit het gebruik van
deze apparaten voortvloeien.

5. Vaak gestelde vragen
Voer de volgende stappen voor het oplossen van problemen uit voordat u het voor
onderhoud verzendt.
5.1 De DA-10295 kan niet worden ingeschakeld. Wat moet ik doen?
Zorg ervoor dat de DC-kabel stevig op het apparaat is aangesloten en dat het stopcontact
is ingeschakeld. Zorg ervoor dat de “Power ON/OFF”-schakelaar (Voeding AAN/UIT) in de
“ON”-positie (AAN) staat. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, zal de status-LED
branden.
5.2 Er is geen Bluetooth-verbinding tussen het apparaat en de DA-10295. Wat moet
ik doen?
Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat A2DP profiel ondersteunt. Raadpleeg de
gebruikershandleiding over het inschakelen van de Bluetooth-functies en -mogelijkheden.
U kunt ook het volgende proberen:
 Verwijder de naam vermelding van de Digitus uit de geheugenlijst van gekoppelde
apparaten van uw Bluetooth-apparaat en voer de stappen in hoofdstuk 2
(Setup-procedure) om uw apparaat opnieuw met de DA-10295 te koppelen.
 Controleer of uw Bluetooth-apparaat en de DA-10295 met geen enkel ander apparaat
zijn verbonden.
 Op sommige Bluetooth-apparaten moet u mogelijk de DA-10295 als uw standaard
uitvoerapparaat selecteren, nadat het koppelen is voltooid.
5.3 Bluetooth-verbinding is tot stand gebracht en is tussen de apparaten gekoppeld
maar er is geen muziek. Wat moet ik doen?
Bij sommige ingebouwde Bluetooth geschikte computers, Bluetooth USB-dongles of
andere apparaten van derden, kunt u worden verplicht om de audio-uitgang handmatig
als DA-10295 (bijv. in het onderdeel “Geluid en audio-apparaten” van het
configuratiescherm op uw computer) op te geven/in te stellen. Raadpleeg de
documentatie van uw fabrikant voor meer informatie.

6. Veiligheidsinstructies
6.1 Lees het volgende voordat u het DA-10295-product gebruikt:
Om de stroomvoorziening volledig af te sluiten, moet de stekker uit het stopcontact
worden gehaald.
Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat naar verwachting voor
meerdere dagen niet gebruikt wordt.
6.2 Extra richtlijnen voor Bluetooth-apparaten
De microradiogolven van een Bluetooth-apparaat kunnen schadelijk zijn voor de werking
van andere elektronische en medische apparaten.
Schakel het apparaat uit waar het gebruik verboden is. Gebruik het apparaat niet in
medische faciliteiten, vliegtuigen, tankstations, dicht bij automatische deuren,
automatische brandalarmen of andere automatisch gestuurde apparaten.
Houd dit apparaat ten minste 20 cm uit de buurt pacemakers en andere medische
hulpmiddelen. Radiogolven kunnen schadelijk zijn voor de werking van pacemakers en
andere medische hulpmiddelen.

