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BLUETOOTH A2DP İŞLEVİ 

Kablosuz eşleme ve yürütme için, lütfen cep telefonu, dizüstü bilgisayar, MP3 çalar ya da 

masaüstü bilgisayar gibi ses çalarınızın yerleşik Bluetooth A2DP işlevine sahip olduğundan 

emin olun. 

 

Kablosuz stereo özellikleri 

• CSR Bluetooth yonga seti, yerleşik 

• Bluetooth A2DP destekler 

• Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve hemen her Bluetooth cihazıyla uyumlu. 

 

KURULUM TALİMATLARI 

Bluetooth hoparlör, kolayca kurulan bir cihazdır. Kurulum tamamlandığında, müziğin keyfini 

kablosuz olarak çıkarabilirsiniz. Lütfen cihazlarınızı aşağıdaki talimatlarda anlatıldığı şekilde 

kurun. 

 

Dizüstü bilgisayar kullanılıyorsa 

1. Lütfen Bluetooth hoparlörünüzü kurun ve güç kaynağına bağlayın. 

2. Dizüstü bilgisayarınızı açın ve “Bluetooth yöneticisine“ tıklayın. Bluetooth işlevini 

etkinleştirin ve “Digitus “ öğesini arayın. Eşleme prosedürü sırasında, Bluetooth 

Hoparlör cihazının bağlantısı için bir geçiş kodu girmeniz gerekecektir (lütfen 0000 

girin). 

3. Eşleme tamamlandığında bir sinyal sesi duyacaksınız. Dizüstü bilgisayarın Bluetooth 

cihazını algılayıp algılamadığını ve bunun etkinleştirilip etkinleştirilmediğini 

denetlemeniz gerekecektir. “Denetim Masası“ kısmına, ardından da “Ses” öğesine 

gidin. Ek bir hoparlör bulunmuşsa, bu “Digitus” olarak gösterilecektir. Bu durum söz 

konusuysa, stereo müziği kablosuz olarak hemen yürütüp dinleyebilirsiniz. Aksi halde, 

1-3 adımlarını yeniden izlemeniz gerekir. (Lütfen dikkat: Müzik yürütmeden önce, 

Bluetooth Hoparlörü varsayılan hoparlör olarak ayarladığınızdan emin olun). 

4. Lütfen tüm ortam yürütücülerin bağlantısını kesin ve “Bluetooth Yöneticisi” kısmına 

gidin. Burada “Digitus” simgesine sağ tıklayıp, “Bağlan” öğesine tıklayın. Bluetooth 

hoparlörünüzün hazır olduğunu belirten bir sinyal sesi duyacaksınız. Müziği kablosuz 

olarak hemen yürütüp dinleyebilirsiniz. 

 



Bluetooth USB taşınabilir bellek kullanılıyorsa 

1. Lütfen Bluetooth USB belleği kurun. USB’nin bağlandığından ve doğru biçimde 

çalıştığından emin olun. 

2. Bilgisayarınızı açın ve “Bluetooth yöneticisine” tıklayın. Bluetooth işlevini etkinleştirin 

ve “Digitus“ öğesini arayın. Eşleme prosedürü sırasında, Bluetooth Hoparlör cihazının 

bağlantısı için bir geçiş kodu girmeniz gerekecektir (lütfen 0000 girin). 

3. Eşleme tamamlandığında bir sinyal sesi duyacaksınız. Dizüstü bilgisayarın Bluetooth 

cihazını algılayıp algılamadığını ve bunun etkinleştirilip etkinleştirilmediğini 

denetlemeniz gerekecektir. “Denetim Masası“ kısmına, ardından da “Ses” öğesine 

gidin. Ek bir hoparlör bulunmuşsa, bu “Digitus” olarak gösterilecektir. Bu durum söz 

konusuysa, stereo müziği kablosuz olarak hemen yürütüp dinleyebilirsiniz. Aksi halde, 

1-3 adımlarını yeniden izlemeniz gerekir. (Lütfen dikkat: Müzik yürütmeden önce, 

Bluetooth Hoparlörü varsayılan hoparlör olarak ayarladığınızdan emin olun). 

4. Lütfen tüm ortam yürütücülerin bağlantısını kesin ve “Bluetooth Yöneticisi” kısmına 

gidin. Burada “Digitus ” simgesine sağ tıklayıp, “Bağlan” öğesine tıklayın. Bluetooth 

hoparlörünüzün hazır olduğunu belirten bir sinyal sesi duyacaksınız. Müziği kablosuz 

olarak hemen yürütüp dinleyebilirsiniz. 

 

Cep telefonu kullanılıyorsa 

1. Cep telefonunuzun markasının pek önemi yoktur. Ancak, telefonunuzun A2DP 

teknolojisini desteklediğinden emin olmanız önemlidir. Aksi halde, müzik dosyalarınızı 

cep telefonunuz aracılığıyla kablosuz olarak yürütmeniz mümkün olamaz. 

2. “Bluetooth” simgesini bulmak için “Menü” seçimine gidin. Eşlemeyi ayarlamak için 

“Digitus” araması başlatın. Eşleme prosedürü sırasında, Bluetooth Hoparlör cihazının 

bağlantısı için bir geçiş kodu girmeniz gerekecektir (lütfen 0000 girin). 

3. Eşleme tamamlandığında bir sinyal sesi duyacaksınız. Müziği kablosuz olarak hemen 

yürütüp dinleyebilirsiniz. 

 

Ses Yürütme 

En iyi performans, CD kalitesindeki dosyalar (44.1 kHz/16 bit) ya da FLAC, AIFF, MP3, ACC 

gibi yüksek tanımlı müzik dosyaları/ses kaynağı dosyaları (96 kHz/24 bit ya da üstü) 

aracılığıyla elde edilir. 

Yukarıda listelenen en iyi performanslı ses dosyası biçimleri, standart 128 kbps MP3 dosyası 

biçimlerinden önemli ölçüde daha iyi ses verecektir. 

 



MP3 ya da Video MP3 Çalar kullanılıyorsa 

1. Öncelikle, Bluetooth Hoparlörü kurmak için, cep telefonlarına yönelik açıklananla aynı 

prosedürü kullanarak Bluetooth Vericiyi ayarlayın. 

2. Bir Bluetooth Vericiniz olmasa da, stereo müzik yürütmek ve dinlemek için Bluetooth 

Hoparlörü kullanabilirsiniz. MP3/ Video MP3 Çalarınızın fişini hoparlörün 3,5 mm jak 

girişine takmanız yeterlidir. Tüm Bluetooth hoparlörler yerleşik bir 3,5 mm jak girişine 

sahiptir. 

 

Bekleme yok – anında kullanın. Bluetooth cihazlarınızı eşleştirme 

1. “Gücü” açın ve “Ses Düzeyini” açın. “Bluetooth” ses kaynağını seçin. Gücün “açık” 

olduğundan emin olun. “Bluetooth” ses kaynağının seçilmiş olduğunu denetleyin. 

“Kablo” durumunda kalırsanız, hiçbir müzik duyamayacaksınız. 

2. Otomatik eşleme moduna girerken, bir du-du sesi duyacaksınız. Bu anda, hoparlörü 

kendi Bluetooth ses cihazınızla eşleyebilirsiniz. 

3. Eşleme tamamlandığında bir “sinyal“ sesi duyacaksınız. Müziği kablosuz olarak 

yürütmeye hazırsınızdır. Başka bir Bluetooth cihaz eşlenmişse, lütfen bu cihazın 

ve/veya eşlenmiş diğer Bluetooth etkin cihazların, kullanılmakta olanın yakın 

çevresinde bulunmadığından emin olun. 

 


