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BLUETOOTH A2DP-FUNCTIE 

Voor draadloze koppeling en afspelen, zorg ervoor dat uw audiospeler, zoals een mobiele 

telefoon, laptop, MP3-speler of computer, over de ingebouwde Bluetooth A2DP-functie 

beschikt. 

 

Eigenschappen voor draadloze stereo 

• CSR Bluetooth-chipset, ingebouwd 

• Ondersteunt Bluetooth A2DP 

• Compatibel met Smartphones, tablets, PC's en bijna elk Bluetooth-apparaat. 

 

INSTALLATIE-INSTRUCTIES 

De Bluetooth-luidspreker is een gemakkelijk te installeren apparaat. Zodra het instellen 

voltooid is, kunt u draadloos van uw muziek genieten. Stel uw apparaten in zoals beschreven 

in de volgende instructies. 

 

Als u een laptop gebruikt, 

1. stel uw Bluetooth-luidspreker in en sluit op de voeding aan. 

2. Schakel uw laptop in en klik op”Bluetooth Manager” (Bluetooth-manager). Activeer 

vervolgens de Bluetooth-functie en zoekt naar “Digitus”. Tijdens de koppelprocedure 

zult u een sleutelcode moeten invoeren voor het verbinden van de 

Bluetooth-luidspreker (toets 0000 in). 

3. Nadat de koppeling is voltooid, hoort u een pieptoon. U moet controleren of de laptop 

de Bluetooth-luidspreker heeft gedetecteerd en dat het is geactiveerd. Ga 

naar ”Control panel” (Configuratiescherm), ga vervolgens naar “Sound” (Geluid). Als 

een extra luidspreker is gevonden, zal dit als “Digitus” worden weergegeven. Als dit 

het geval is, kunt u onmiddellijk draadloos stereo muziek afspelen en beluisteren. Als 

dat niet het geval is, moet u de stappen 1 tot 3 opnieuw doorlopen. (Merk op: zorg 

ervoor dat de Bluetooth luidspreker als de standaard luidspreker vóór het afspelen van 

uw muziek wordt ingesteld). 

4. Ontkoppel alle mediaspelers en ga naar “Bluetooth Manager” (Bluetooth-manager). 

Hier klikt u met de rechtermuisknop op het “Digitus”-pictogram en klik vervolgens op 

“Connect” (Verbinden). U hoort een pieptoon wat aangeeft dat uw 

Bluetooth-luidspreker klaar zal zijn. U kunt nu onmiddellijk draadloos afspelen en 

luisteren. 

 



Als u Bluetooth USB-geheugensticks gebruikt, 

1. stel uw Bluetooth USB-stick in.  zorg ervoor dat de USB correct aangesloten is en 

werkt. 

2. Schakel uw PC in en klik op”Bluetooth Manager” (Bluetooth-manager). Activeer 

vervolgens de Bluetooth-functie en zoekt naar “Digitus”. Tijdens de koppelprocedure 

zult u een sleutelcode moeten invoeren voor het verbinden van de 

Bluetooth-luidspreker (toets 0000 in). 

3. Nadat de koppeling is voltooid, hoort u een pieptoon. U moet controleren of uw PC de 

Bluetooth-luidspreker heeft gedetecteerd en dat het is geactiveerd. Ga naar ”Control 

panel” (Configuratiescherm), ga vervolgens naar “Sound” (Geluid). Als een extra 

luidspreker is gevonden, zal dit als “Digitus” worden weergegeven. Als dit het geval is, 

kunt u onmiddellijk draadloos stereo muziek afspelen en beluisteren. Als dat niet het 

geval is, moet u de stappen 1 tot 3 opnieuw doorlopen. (Merk op: zorg ervoor dat de 

Bluetooth luidspreker als de standaard luidspreker vóór het afspelen van uw muziek 

wordt ingesteld). 

4. Ontkoppel alle mediaspelers en ga naar “Bluetooth Manager” (Bluetooth-manager). 

Hier klikt u met de rechtermuisknop op het “Digitus”-pictogram en klik vervolgens op 

“Connect” (Verbinden). U hoort een pieptoon wat aangeeft dat uw 

Bluetooth-luidspreker klaar zal zijn. U kunt nu onmiddellijk draadloos afspelen en 

luisteren. 

 

Als u een mobiele telefoon gebruikt, 

1. dan is het merk van uw mobiele telefoon minder belangrijk.  Het is echter belangrijk 

om ervoor te zorgen dat uw telefoon de A2DP technologie ondersteunt. Anders kan 

het draadloos afspelen van muziekbestanden via uw mobiele telefoon niet 

plaatsvinden. 

2. Ga naar de “Menu”-selectie om het “Bluetooth”-pictogram te vinden. Start een 

zoekopdracht voor " Digitus " om het koppelen in te stellen. Tijdens de 

koppelprocedure zult u een sleutelcode moeten invoeren voor het verbinden van de 

Bluetooth-luidspreker (toets 0000 in). 

3. Nadat de koppeling is voltooid, hoort u een pieptoon. U kunt nu onmiddellijk draadloos 

afspelen en luisteren. 

 

Audio afspelen 

De beste prestaties wordt bereikt met CD kwaliteitsbestanden (44,1 kHz/16 bit) of 

High-Definition muziekbestanden/audiobron-bestanden zoals FLAC, AIFF, MP3, ACC (96 

kHz/24 bit of hoger). 

De best presterende audiobestand-formaten hierboven vermeld zullen het geluid aanzienlijk 



beter laten klinken dan de standaard 128 kbps MP3-bestandsindelingen. 

 

Als u een MP3- of Video MP3-speler gebruikt, 

1. stel eerst de Bluetooth-zender in om de Bluetooth-luidspreker te installeren, volgens 

dezelfde procedure als beschreven voor mobiele telefoons.  

2. Als u geen Bluetooth-zender hebt, kunt u nog steeds de Bluetooth-luidspreker voor 

het afspelen en het luisteren naar stereo muziek gebruiken. Sluit uw MP3/Video 

MP3-speler aan op de 3,5 mm busaansluiting van de luidspreker. Alle 

Bluetooth-luidsprekers zijn uitgerust met een ingebouwde 3,5 mm x 1 busingang. 

 

Geen wachten - onmiddellijk gebruik. Uw Bluetooth-apparaten koppelen 

1. Schakel de “Power” (Voeding) in en open het “Volume”. Selecteer de 

“Bluetooth”-audiobron. Controleer of de voeding is ingeschakeld Controleer of 

de ”Bluetooth”-audiobron is geselecteerd. Als u in de “Cable”-modus (Kabel) blijft, zult 

u niet in staat zijn om muziek te horen. 

2. Bij het openen van de automatische koppelmodus, zult u een onderbroken toon horen. 

U kunt nu de luidspreker met uw eigen Bluetooth-audioapparaat koppelen. 

3. Nadat de koppeling is voltooid, zult u een pieptoon horen. U bent nu klaar om 

draadloos muziek af te spelen. Als een ander Bluetooth-apparaat is gekoppeld, zorg 

ervoor dat dit apparaat en/of andere gekoppelde Bluetooth-apparaten niet in de 

nabijheid van degene staat die momenteel wordt gebruikt. 


