
 
 

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ 
BLUETOOTH "SOUNDBAR" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hızlı Kurulum Kılavuzu 

DA-10295 



Hoş Geldiniz 

Digitus Derin Bas Hoparlörlü Bluetooth Soundbar cihazını satın aldığınız için teşekkür 

ederiz! İster çoklu ortam yürütme isterseniz de aile ev sineması için olsun, bu ürünü nasıl 

kullanırsanız kullanın, hoparlör mükemmel ses kalitesi sağlayacaktır.  

En uygun performansı elde etmek ve ürününüzün hasar görmesini önlemek için, ürünü 

kullanmadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. 

 

 

9. Ürüne Genel Bakış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(1) BAĞLAN Düğmesi / LED durum göstergesi  

LED Durumu Hoparlör durumu 

Sabit yanıyor Boşta (Güç AÇIK, Bluetooth cihaza bağlı 

değil) 

LED hızlı yanıp sönüyor Eşleme modu 

LED, her 2 saniyede bir 

yanıp sönüyor 

Bluetooth cihaza bağlandı 

(2) Ses Düzeyi Aşağı / Yukarı 

(3) AUX IN 

(4) Güç AÇIK / KAPALI düğmesi 

(5) DC IN 

(6) Yürütme/Duraklatma (kısa basma duraklatır, uzun basma yürütür) 

 

Bluetooth bağlantı 

Ses Düzeyi Aşağı / 

Yürütme/Duraklatma

Güç açık/kapalı
DC AUX 



2. Çalıştırma prosedürü 

 

2.1 Bluetooth cihazınızı bağlayın 

(1) Hoparlörü açma 

 DC kablosunu DC IN girişine takın ve Güç Düğmesini AÇIK konuma getirin. 

(2)  Bluetooth eşleme moduna girme 

 Hoparlörün AÇIK olduğunu belirtmek için LED durum göstergesi sabit yanacaktır. 

Diğer Bluetooth cihazlarla eşlemeye olanak tanımak için, BAĞLAN düğmesini 3 

saniye basılı tutun. LED durum göstergesinin hızla yanıp sönmeye 

başlamasıyla birlikte 2 bip sesi duyduğunuzda bırakın. 

(3)  Bluetooth Cihazda Bluetooth Bağlantısını Kurun 

 Cihazınızda Bluetooth özelliğini AÇIN. 

 “Digitus” ibaresini arayın. 

 Digitus ile eşleyip bağlanın. (Geçiş kodu istenirse 0000 girin.) 

 Eşleme başarılı olduğunda müzik akışı için hazırdır. 

 Not: Yukarıdaki genel adımlar bir Bluetooth cihazla eşleme içindir. Cihazınıza yönelik 

Bluetooth bağlantısı konusunda daha ayrıntılı talimatlar için lütfen üreticinizin 

kılavuzuna başvurun. 

 

2.2 Ses düzeyini ayarlayın 

Ses düzeyini ayarlamak için Ses Düzeyi AŞAĞI/YUKARI düğmesine basın. Ses 

düzeyi en yüksek ya da en düşük düzeye ulaştığında bir bip sesi duyulacaktır. 

 

2.3 Bluetooth cihazla Digitus DA-10295 arasında yeniden bağlantı 

 Eşlenen Bluetooth cihazınızı hoparlörünüze kolayca yeniden bağlayabilirsiniz. 

 Yeniden bağlanmak için Bluetooth cihazda ‘Digitus’ ibaresini seçin.  

 Digitus DA-10295 cihazının gücü AÇILDIĞINDA ve başka bir cihaza bağlı 

olmadığında, daha önce bağlanmış 8 taneye kadar Bluetooth cihaz, Digitus 

DA-10295 cihazına yeniden bağlanabilecektir. 

 Not: Digitus DA-10295, daha önce eşlenmiş 8 taneye kadar cihazı belleğinde 

saklayabildiğinden, bu cihazların, Digitus DA-10295 cihazına bağlanmak için tekrar 

eşleme yapması gerekliliğini ortadan kaldırır. DA-10295 ile 9. cihazın eşlenmesi 

durumunda, 1. cihaz DA-10295 cihazının belleğinden silinecektir. 8 cihazlık en fazla 

bellek her zaman korunur. 

 

2.4 Son bağlanan iki Bluetooth cihaz arasında geçiş yapın 

Bağlantı kurmak amacıyla aşağıdaki adımları izleyerek, sevdiğiniz müziğin keyfini 

eşlenen başka bir Bluetooth cihazda çıkarmak için cihazlar arasında geçiş 

yapabilirsiniz. 

İşlem: BAĞLAN düğmesine bir kez basın 

Göstergeler: LED durum göstergesi söner ve her 2 saniyelik aralıklarda yanıp söner 

Durum: Müzik akışı için hazır 

Not: Sonraki eşlenen cihazın Bluetooth özelliğinin Açık ve bağlantıları kabul 



etmeye hazır olduğundan emin olun. 

2.5 Varsayılan ayara dönün 

Aşağıdaki adımları izleyerek, Digitus DA-10295 cihazını varsayılan ayarlara 

döndürebilir ve eşlenen cihazlar belleğini silebilirsiniz. 

İşlem: Hoparlör Açık durumdayken BAĞLAN düğmesini 8 saniye basılı tutun. 

Göstergeler: Uzun bir bip sesi duyulur. LED Durum Göstergesi hızla yanıp söner 

Durum: Bellek silinir. Hoparlör eşleme modundadır. Diğer Bluetooth cihazlardan 

bağlantı kabul etmeye hazır. 

 

2.6 AUX IN aracılığıyla diğer ses cihazlarıyla yürütme  

Not:  AUX-IN, sabit ses düzeyine sahiptir. AUX-IN’de ses düzeyini yükseltmek için, 

kaynak cihazdaki ses düzeyini ayarlayın. 

 

3. Özellikler 

Bluetooth Sürümü: Bluetooth 3.0/2.1+EDR (Gelişmiş Veri Hızı) 

Çalışma Frekansı: 2402-2480 MHz 

Desteklenen Bluetooth profilleri: A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili), AVRCP (Bluetooth 

Uzaktan Kontrol) 

Çalışma Mesafesi: 10 metreye kadar, açık alanda ölçülmüştür. (Duvarlar ve yapılar, 

cihazın mesafesini etkileyebilir) 

Güç Çıkışı: 15Wx2=30W 

Hoparlör Ünitesi: 2,5” Tam Alan x 2 

Bozulma: ≤ 0. %5@1W 

Ayırma: ≥ 40dB (1KHz) 

S/N: ≥ 70dB 

Frekans: 80Hz – 20KHz 

Boyutlar (GxYxD): 280x 100 x 136mm 

 

4. Uyumluluk Feragatnamesi 

Desteklenen profiller için Bluetooth cihazı (dizüstü1, bilgisayar1 ya da mobil cihaz2) 

üreticinizin belgelerine/web sitesine başvurun. 

17. Bilgisayarlarla uyumlu (Windows XP / Vista / 7 / 8). Bluetooth kablosuz stereo 

donanımlı Apple Macintosh. 

18. Çoğu önemli Bluetooth A2DP destekli cep telefonu markalarıyla uyumlu. 

Desteklenen Kodlayıcı/Kod Çözücü: SBC 

Kablosuz performansı, cihazınızın Bluetooth kablosuz teknolojisine bağlıdır. Cihaz 

üreticinizin kılavuzuna başvurun. DA-10295, bu cihazların kullanımından kaynaklı hiçbir 

veri kaybı ya da sızıntılardan yükümlü olmayacaktır. 

 



5. SSS (Sık Sorulan Sorular) 

Servise göndermeden önce aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin. 

 

5.1 DA-10295 açılmıyor. Ne yapmalıyım? 

DC kablosunun cihaza sıkıca bağlı olduğundan ve gücün açıldığından emin olun. Güç 

AÇIK / KAPALI düğmesinin AÇIK konumunda olduğundan emin olun. Hoparlör 

AÇILDIĞINDA, LED Durum Göstergesi yanacaktır. 

 

5.2 Cihazımla DA-10295 arasında Bluetooth bağlantısı yok. Ne yapmalıyım? 

Bluetooth etkin cihazınızın A2DP profilini desteklediğinden emin olun. Bluetooth işlevleri 

ve becerilerinin nasıl etkinleştirildiği (açıldığı) konusunda cihazın kullanım kılavuzuna 

başvurun. 

 

Şunu da deneyebilirsiniz: 

 Bluetooth cihazınızın eşleme belleği listesinden Digitus adı girdisini silin ve cihazınızı 

DA-10295 ile yeniden eşlemek için Kısım 2’deki (Çalıştırma prosedürü) adımları 

gerçekleştirin. 

 Hem Bluetooth cihazınızın hem de DA-10295’nın başka cihazlara bağlı olmadığından 

emin olun. 

 Bazı Bluetooth cihazlarda, eşlemeyi tamamladıktan sonra, DA-10295’i varsayılan 

çıkış cihazınız olarak seçmeniz gerekebilir. 

 

5.3 Bluetooth bağlantısı kuruldu ve cihazlar eşlendi ama müzik çalmıyor. Ne 

yapmalıyım? 

Bazı yerleşik Bluetooth etkin bilgisayarlar, 3. Parti USB Bluetooth ara cihazları ya da diğer 

cihazlarda, ses çıkışını DA-10295 olarak elle belirlemeniz/ayarlamanız gerekebilir 

(örneğin, bilgisayarınızın ayarlarında ses cihazları kısmı altında). Daha fazla bilgi için 

lütfen üreticinizin belgelerine başvurun. 

 



6. Güvenlik Talimatları 

6.1 DA-10295 ürününü kullanmadan önce lütfen aşağıdakileri okuyun: 

Güç girişinden bağlantıyı tamamen kesmek için, ana fiş şebekeden çekilmelidir. 

Cihazın günlerce kullanılmayacağı durumda şebeke fişini prizden çıkarın. 

 

6.2 Bluetooth cihazlar için ek kılavuzlar 

Bir Bluetooth cihazın mikrodalga radyo frekansı sinyalleri, diğer elektronik ve tıbbi 

cihazların çalışmasını bozabilir. 

Yasak olduğu yerlerde cihazı kapatın. Cihazı, tıbbi tesislerde, uçakta, benzin 

istasyonlarında ve otomatik kapıların, otomatik yangın alarmlarının ya da otomatik 

kontrollü diğer cihazların yakınında kullanmayın. 

Bu cihazı, kalp pilleri ve diğer tıbbi cihazların en az 20 cm uzağında tutun. Radyo dalgaları, 

kalp pillerinin ve diğer tıbbi cihazların çalışmasını etkileyebilir. 

 

 


