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FUNKCJA BLUETOOTH A2DP  

Dla dopasowania łączności bezprzewodowej i odtwarzania proszę się upewnić, że posiadany 

odtwarzacz audio, taki jak telefon komórkowy, laptop, odtwarzacz MP3 lub komputer mają już 

wbudowaną funkcję Bluetooth A2DP. 

 

Własności bezprzewodowego stereo 

• Wbudowany chipset CSR Bluetooth 

• Obsługuje Bluetooth A2DP 

• Zgodny z smartphonami, tabletami, PC i prawie każdym urządzeniem Bluetooth. 

 

WSKAZÓWKI INSTALACJI 

Głośnik Bluetooth instaluje się łatwo. Po wykonaniu ustawień, można cieszyć się muzyką 

bezprzewodowo. Proszę ustawić urządzenia zgodnie z poniższymi wskazówkami. 

 

Przy korzystaniu z notebooka 

1. Proszę ustawić głośnik Bluetooth, wetknąć wtyczkę zasilania. 

2. Włączyć notebook i kliknąć na “Bluetooth manager“("Zarządzanie Bluetooth"). 

Następnie uruchomić funkcję Bluetooth i wyszukać “Digitus “. W trakcie procedury 

parowania, wystąpi żądania podania kodu klucza łączenia urządzenia Bluetooth 

Speaker (proszę wprowadzić 0000). 

3. Po zakończeniu parowania, usłyszy się piśnięcie. Należy sprawdzić, czy notebook 

wykrył Głośnik Bluetooth i że jest on aktywowany. Przejść do "Panelu sterowania" a 

następnie do "Dźwięk" Jeśli znaleziony był dodatkowy głośnik to zostanie pokazany 

jako " Digitus " W tym przypadku można rozpocząć bezprzewodowe odtwarzanie i 

słuchanie muzyki stereo. Jeśli nie, to trzeba powtórzyć kroki 1-3. (Proszę pamiętać: 

przed odtwarzaniem muzyki sprawdzić ustawienie Głośnika Bluetooth jako głośnika 

domyślnego). 

4. Proszę odłączyć wszystkie odtwarzacze medialne, i przejść do "Zarządzania 

Bluetooth". Tutaj kliknąć na ikonę “Digitus” a następnie kliknąć na “Connect” ("Połącz"). 

Słychać będzie piśnięcie oznaczające gotowość głośnika Bluetooth. Można teraz 

rozpocząć bezprzewodowe odtwarzanie i słuchanie. 

 



Przy stosowaniu wtyków pamięciowych Bluetooth USB 

1. Wstawić posiadany wtyk Bluetooth USB. Upewnić się, że USB jest podłączone i 

pracuje właściwie. 

2. Włączyć PC i kliknąć na “Bluetooth manager“. Następnie uruchomić funkcję Bluetooth 

i wyszukać “Digitus “. W trakcie procedury parowania, wystąpi żądania podania kodu 

klucza łączenia urządzenia Bluetooth Speaker (proszę wprowadzić 0000). 

3. Po zakończeniu parowania, usłyszy się piśnięcie. Należy sprawdzić, czy PC wykrył 

Bluetooth Speaker (głośnik Bluetooth) i że jest on aktywowany. Przejść do "Panelu 

sterowania" a następnie do "Dźwięk" Jeśli znaleziony był dodatkowy głośnik to 

zostanie pokazany jako " Digitus " W tym przypadku można rozpocząć 

bezprzewodowe odtwarzanie i słuchanie muzyki stereo. Jeśli nie, to trzeba powtórzyć 

kroki 1-3. (Proszę pamiętać: przed odtwarzaniem muzyki sprawdzić ustawienie 

Głośnika Bluetooth jako głośnika domyślnego). 

4. Proszę odłączyć wszystkie odtwarzacze medialne, i przejść do "Zarządzania 

Bluetooth". Tutaj kliknąć na ikonę “Digitus” a następnie kliknąć na “Connect” ("Połącz"). 

Słychać będzie piśnięcie oznaczające gotowość głośnika Bluetooth. Można teraz 

rozpocząć bezprzewodowe odtwarzanie i słuchanie. 

 

Przy korzystaniu z telefonu komórkowego 

1. Marka posiadanego telefonu jest mało istotna. Ważne jest jednak by posiadany 

telefon obsługiwał technikę A2DP W przeciwnym razie odtwarzanie bezprzewodowe 

plików muzycznych telefonu komórkowego nie jest możliwe. 

2. Przejść do wyboru “Menu”, by odnaleźć ikonę “Bluetooth”. Rozpocząć wyszukiwanie 

“Digitus”, by ustawić parowanie. W trakcie procedury parowania, wystąpi żądania 

podania kodu klucza łączenia urządzenia Bluetooth Speaker (proszę wprowadzić 

0000). 

3. Po zakończeniu parowania, usłyszy się piśnięcie. Można teraz rozpocząć 

bezprzewodowe odtwarzanie i słuchanie. 

 

Odtwarzanie Audio 

Najlepsze odtwarzanie osiąga się z CD wysokiej jakości (44,1 kHz/16 bit) lub z wysokiej 

rozdzielczości plikami muzycznymi/plikami źródłowymi audio takimi jak FLAC, AIFF, MP3, 

ACC (96 kHz/24 bit lub wyżej). 

Najlepsze odtwarzanie  plików audio podanych powyżej brzmi zasadniczo lepiej niż 

standardowe formaty 128 kbps MP3. 

 



Jeśli stosuje się odtwarzacz MP3 lub Video MP3 

1. Ustawić najpierw Bluetooth Transmitter (nadajnik Bluetooth), z zastosowaniem tej 

samej procedury jak podano powyżej dla telefonów komórkowych. 

2. Jesli nie posiada się Bluetooth Transmitter, to można mimo to używać Bluetooth 

Speaker dla odtwarzania i słuchania muzyki stereo. Trzeba podłączyć posiadany 

odtwarzacz MP3/ Video MP3 do głośnika poprzez gniazdo jack 3,5mm. Wszystkie 

głośniki Bluetooth wyposażone są w wejścia gniazda jack 3,5mm x 1. 

 

Bez czekania - użycie natychmiastowe. Parowanie posiadanych urządzeń 

Bluetooth 

1. Włączyć “Power” (zasilanie) i otworzyć “Volume” (głośność). Wybrać źródło audio 

“Bluetooth”. Sprawdzić czy zasilanie jest włączone na “on”. Sprawdzić, że wybrane 

jest źródło audio “Bluetooth”. Jeśli pozostaje w stanie “cable” ("kabel"), to słuchanie 

muzyki nie będzie możliwe. 

2. Przy wejściu w tryb parowania automatycznego, słychać będzie dźwięk buczenia. 

Można teraz sparować głośnik z posiadanym urządzeniem Bluetooth. 

3. Po zakończeniu parowania, usłyszy się piśnięcie. Teraz można słuchać muzyki 

bezprzewodowo. Jesli było sparowane inne urządzenie Bluetooth, to proszę się 

upewnić, że to urządzenie i/lub inne sparowane urządzenia Bluetooth nie są w 

bezpośredniej bliskości z tymi aktualnie używanymi. 


