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BLUETOOTH A2DP FUNKCE 

U bezdrátového párování a přehrávání se prosím ujistěte, že mobilní telefon, laptop, MP3 

přehrávač nebo počítač již disponuje funkcí vestavěného Bluetooth A2DP. 

 

Vlastnosti bezdrátového sterea 

• Čipová sada CSR Bluetooth, vestavěná 

• Podpora Bluetooth A2DP 

• Kompatibilní s chytrými telefony, tablety, PC a se skoro všemi Bluetooth zařízeními. 

 

POKYNY K INSTALACI 

Reproduktor Bluetooth snadno instalovatelným zařízením. Po dokončení instalace si můžete 

užívat hudbu bezdrátově. Nastavte prosím vaše zařízení podle popisu v následujících 

instrukcích. 

 

Použití notebooku 

1. Nastavte prosím váš Bluetooth reproduktor a zapojte ho do napájecího zdroje. 

2. Zapněte notebook a klikněte na "Bluetooth manager" (správce Bluetooth). Potom 

aktivujte funkci Bluetooth a vyhledejte " Digitus ". Během procedury párování budete 

muset vložit heslo pro připojení k zařízení Bluetooth reproduktoru (vložte prosím 

0000). 

3. Po ukončení párování uslyšíte pípnutí. Budete muset prověřit zdali notebook 

detekoval zařízení Bluetooth reproduktoru a jestli bylo toto zařízení aktivováno. 

Přejděte na "Control panel" (Ovládací panel) a poté na položku "Sound (Zvuk). 

Jestliže byl nalezen přídavný reproduktor tento bude zobrazen jako " Digitus ". V tomto 

případě budete moci okamžitě přehrávat a poslouchat stereo hudbu bezdrátově. 

Jestliže nebyl Bluetooth reproduktor nalezen opakujte znovu kroky 1 - 3. (Uvědomte si 

prosím: Ujistěte se, že byl Bluetooth reproduktor nastaven jako standardní reproduktor 

k přehrávání vaší hudby). 

4. Odpojte prosím všechny mediální přehrávače a přejděte na "Bluetooth Manager" 

(správce Bluetooth). Zde klikněte pravým tlačítkem myši na " Digitus " a poté klikněte 

na "Connect" (připojit). Uslyšíte pípnutí, které označuje, že je Bluetooth reproduktor 

připraven k použití. Nyní můžete ihned přehrávat a poslouchat hudbu bezdrátově. 

 



Použití Bluetooth USB paměťového adaptéru 

1. Nastavte si prosím váš Bluetooth USB adaptér. Ujistěte se, že je USB připojeno a 

pracuje správně. 

2. Zapněte PC a klikněte na "Bluetooth manager" (správce Bluetooth). Potom aktivujte 

funkci Bluetooth a vyhledejte " Digitus ". Během procedury párování budete muset 

vložit heslo pro připojení k zařízení Bluetooth reproduktoru (vložte prosím 0000). 

3. Po ukončení párování uslyšíte pípnutí. Budete muset prověřit zdali vaše PC 

detekovalo zařízení Bluetooth reproduktoru a jestli bylo toto zařízení aktivováno. 

Přejděte na "Control panel" (Ovládací panel) a poté na položku "Sound (Zvuk). 

Jestliže byl nalezen přídavný reproduktor tento bude zobrazen jako " Digitus ". V tomto 

případě budete moci okamžitě přehrávat a poslouchat stereo hudbu bezdrátově. 

Jestliže nebyl Bluetooth reproduktor nalezen opakujte znovu kroky 1 - 3. (Uvědomte si 

prosím: Ujistěte se, že byl Bluetooth reproduktor nastaven jako standardní reproduktor 

k přehrávání vaší hudby). 

4. Odpojte prosím všechny mediální přehrávače a přejděte na "Bluetooth Manager" 

(správce Bluetooth). Zde klikněte pravým tlačítkem myši na " Digitus " a poté klikněte 

na "Connect" (připojit). Uslyšíte pípnutí, které označuje, že je Bluetooth reproduktor 

připraven k použití. Nyní můžete ihned přehrávat a poslouchat hudbu bezdrátově. 

 

Použití mobilního telefonu 

1. Značka vašeho mobilního telefonu nemá zvláštní důležitost. Je však důležité, aby váš 

telefon podporoval technologii A2DP. V opačném případě nelze provést bezdrátové 

přehrávání hudebních souborů přes váš mobilní telefon. 

2. Přejděte na "Menu" a vyhledejte ikonu "Bluetooth". Započněte vyhledávat " Digitus " k 

nastavení párování. Během procedury párování budete muset vložit heslo pro 

připojení k zařízení Bluetooth reproduktoru (vložte prosím 0000). 

3. Po ukončení párování uslyšíte pípnutí. Nyní můžete ihned přehrávat a poslouchat 

hudbu bezdrátově. 

 

Přehrávání zvuku 

Nejlepšího poslechu je dosaženo při nastavení souborů na CD kvalitu (44.1 kHz/16 bit) nebo u 

nastavení vysokého rozlišení hudebních/zvukových zdrojových souborů jako je FLAC, AIFF, 

MP3, ACC (96 kHz/24 bit nebo výše). 

Nejlepší poslech výše uvedených formátů zvukových souborů bude znít podstatně lépe než u 

standardních 128 kbps MP3 formátů souborů. 

 

Použití MP3 nebo Video MP3 přehrávače 

1. Nejprve nastavte Bluetooth vysílač k instalaci Bluetooth reproduktoru použitím 



stejného postupu jako u mobilních telefonů. 

2. Jestliže Bluetooth vysílač nemáte, stále můžete použít Bluetooth reproduktor pro 

přehrávání a poslech stereo hudby. Stačí zapojit váš MP3/Video MP3 přehrávač do 

3,5 mm konektoru reproduktoru. Všechny Bluetooth reproduktory jsou vybaveny 

vestavěným 3,5 mm x 1 vstupním konektorem. 

 

Žádné čekání - okamžité použití. Párování Bluetooth zařízení 

1. Zapněte "Power" a nastavte "Volume". Vyberte "Bluetooth" zvukový zdroj. Ujistěte se, 

že je zařízení zapnuto "on". Ujistěte se, že byl vybrán "Bluetooth" zvukový zdroj. 

Jestliže je připojen kabel "cable" nebudete slyšet žádnou hudbu. 

2. Při vstupu do režimu automatického párování uslyšíte dů-dů zvuk. Nyní můžete 

provést párování reproduktoru s vaším Bluetooth zvukovým zařízením. 

3. Po ukončení párování uslyšíte pípnutí. Nyní můžete přehrávat hudbu bezdrátově. 

Jestliže došlo k párování jiného Bluetooth zařízení ujistěte se, že toto zařízení a/nebo 

jiné párované zařízení s Bluetooth není v těsné blízkosti toho, které právě používáte. 


