
 

 
 

BEZDRÁTOVÁ NÁHLAVNÍ  
SOUPRAVA S BLUETOOTH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rychlý instalační průvodce 
DA-30113 



Děkujeme vám za zakoupení Digitus bezdrátové náhlavní soupravy s Bluetooth doporučujeme, abyste si pozorně 

přečetli tohoto průvodce rychlou instalací, abyste z této inovativní bezdrátové náhlavní soupravy získali co 

nejvíce. 

                                   

1. Obsah balení: 
Náhlavní souprava; USB kabelová nabíječka; Uživatelská příručka. 

 

2. Funkce tlačítek: 

 
 

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí 

2. USB rozhraní pro nabíjení 

3. Mikrofon 

4. Předešlá stopa 

5. Zvýšení hlasitosti (+) 

6. Tlačítko přehrávání/pozastavení 

7. Snížení hlasitosti (-) 

8. Další stopa 

 

Indikátor stavu: 

 Střídavě svítící červená a zelená LED indikuje, že náhlavní souprava vstoupila do režimu párování a je 

připravena poprvé detekovat zařízení.  

 Zelená LED blikající pomalu indikuje, že zařízení je zapnuto a/nebo připojeno 

 Nepřerušovaně svítící červená LED indikuje, že baterie se nabíjí. Je-li baterie plně nabita, červené LED 

světlo zhasne.  

 
3. Nabíjení náhlavní soupravy 
 Použijte přiložený USB kabel k nabíjení baterie přímo z vašeho PC. 

 Před prvním použitím náhlavní soupravy se ujistěte, že je plně nabitá. 

 Počáteční nabíjecí cyklus baterie náhlavní soupravy trvá nejméně 4 hodiny. Poté lze baterii nabít za 2 až 

3 hodiny. 

 



4. Pokročilé používání 
Poznámka: Před instalací tohoto výrobku se prosím ujistěte o tom, zdali má váš počítač nebo laptop vestavěný 

Bluetooth. Jesliže váš počítač nemá Bluetooth musíte si zakoupit Bluetooth hardwarový klíč nejlépe verzi 2.1 

nebo vyšší. 

 

A. Párování náhlavní soupravy s vaším počítačem 

1. Ujistěte se, že je náhlavní souprava vypnuta. 

2. Aktivujte program Bluetooth na vašem počítači k započetí nastavení. 

3. Bude zobrazena obrazovka "Search new device" (vyhledávání nového zařízení). 

4. Umístěte obě zařízení do jednoho metru od sebe. 

5. Stiskněte tlačítko zapnutí power na náhlavní soupravě k jejímu zapnutí. Zelená a červená LED začnou 

blikat v sekvenčním pořadí. To indikuje, že náhlavní souprava přešla do režimu párování. 

6. Jakmile systém detekuje nové zařízení v dialogovém okně, dvakrát klikněte na ikonu náhlavní soupravy. 

7. Software může aktivovat okno pro vložení kódu - vložte "0000" (4 nuly). V opačném případě bude 

bezdrátové připojení navázáno automaticky se vzdáleným zařízením. 

8. Bylo-li párování úspěšné zelená LED začne pomalu blikat, jestliže po 60 sekundách nebylo párování 

úspěšné, opakujte prosím výše uvedené kroky 1 až 7. 

9. Náhlavní souprava přejde automaticky do pohotovostního režimu po krátké době nečinnosti. 

 

B. Párování náhlavní soupravy s vaším telefonem 

1. Ujistěte se, že je náhlavní souprava vypnuta. 

2. Nastavte Bluetooth telefonu na "vyhledávání" bezdrátové náhlavní soupravy. 

3. Umístěte obě zařízení do jednoho metru od sebe. 

4. Stiskněte tlačítko zapnutí power na náhlavní soupravě k jejímu zapnutí. Zelená a červená LED začnou 

rychle blikat v sekvenčním pořadí. To indikuje, že náhlavní souprava přešla do režimu párování. 

5. Řiďte se pokyny telefonu, po detekci bezdrátové náhlavní soupravy budete požádání jestli chcete provést 

párování s náhlavní soupravou. 

6. Přijměte tuto volbu stiskem "Yes" nebo "OK" na telefonu, jestliže budete požádáni o vložení hesla vložte 

"0000" (4 nuly). Váš telefon potvrdí dokončení párování. 

7. Bylo-li párování úspěšné zelená LED začne pomalu blikat, jestliže po 60 sekundách nebylo párování 

úspěšné, opakujte prosím výše uvedené kroky 1 až 6.                                                    

8. Náhlavní souprava přejde automaticky do pohotovostního režimu po krátké době nečinnosti. 

 

 

5. Příjem a ukončení hovoru na vašem mobilním telefonu 
 U příchozího hovoru bude náhlavní souprava zvonit. 

 K přijetí hovoru stiskněte krátce tlačítko power. Také můžete stisknout tlačítko přijetí hovoru na vašem 

mobilním telefonu k přijetí hovoru do náhlavní soupravy. Přehrávání hudby se dočasně pozastaví. 

 K ukončení hovoru jednoduše stiskněte znovu tlačítko power. Podobně můžete ukončit hovor přímo na 

vašem mobilním telefonu. Jakmile zavěsíte přehrávání hudby se automaticky obnoví. 

 

 



6. Technické specifikace: 
Mikrofon Spec.: 

Jednotka mikrofonu: ￠6*5mm 

Směrovost: všesměrový 

Hladina akustického tlaku: -58 ± 3 dB 
Impedance: ≤ 2,2 kΩ 

Frekvenční odezva: 20 - 20 000 Hz 

Provozní napětí: 4,5 V 

 

Reproduktor: 

Průměr reproduktoru:￠40mm    

Impedance: 32 Ω 

Hladina akustického tlaku: 118 ± 3 dB při 1 kHz  

Jmenovitý výkon: 20 mW 

Celková výkonnost: 50 mW 

Frekvenční odezva: 20 Hz - 20 000 Hz 

 

Napájení: 
Typ baterie: Vestavěná 400 mAh Lithium-polymerová dobíjecí baterie 

Typ nabíjecího konektoru: USB zástrčka 

Provozní doba: Až 6 hodin hovoru nebo přehrávání hudby 

Čas pohotovostního režimu: Až 90 hodin 

Čas nabíjení: 2 hodiny 

 

Provozní teplota: -10 oC - 45oC 
Skladovací teplota: -25 oC - 60oC 

 

 

7.  Upozornění: 
1. Jestliže nemůžete náhlavní soupravu zapnout zkontrolujte prosím její nabití, v případě potřeby ji nabijte. 

2. Jestliže náhlavní soupravu nepoužíváte nezapomeňte ji vypnout. 

3. Jestliže nebudete náhlavní soupravu dlouho používat, před použitím ji prosím nabijte. 

4. NIKDY sami nerozebírejte, neopravujte ani nemodifikujte náhlavní soupravu. 

5. NESKLADUJTE zařízení na místě s vysokou vlhkostí nebo v prašném prostředí. 

6. Neskladujte prosím zařízení tam, kde teplota přesahuje 45 stupňů. 


