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Hızlı Kurulum Kılavuzu 
DA-30113 



Digitus Bluetooth Kablosuz Kulaklığı satın aldığınız için teşekkür ederiz, bu yenilikçi kablosuz kulaklıktan en iyi 

şekilde yararlanmanız için bu hızlı kurulum kılavuzunu okumanızı öneririz. 

                                   

1. Ambalaj içeriği: 
Kulaklık; USB kablolu şarj cihazı, kullanıcı kılavuzu. 

 

2. Tuş fonksiyonları: 

 
 

1. Açma/kapama tuşu 

2. Şarj için USB arabirimi 

3. Mikrofon 

4. Önceki parça 

5. Ses seviyesini artırma (+) 

6. Çalma/duraklatma tuşu 

7. Ses seviyesi azaltma (-) 

8. Sonraki parça 

 

Durum göstergesi: 

 Art arda yanan kırmızı ve yeşil LED ışıklar kulaklığın eşleştirme moduna girdiğiniz ve ilke defa çıkarılabilir 

olmaya hazır olduğunu gösterir.  

 Yavaş şekilde yanıp sönen yeşil LED ışığı cihazın açık ve/veya bağlı olduğunu gösterir 

 Sabit yanan kırmızı LED ışık pilin şarj olduğunu gösterir. Pil tam olarak dolduğunda sabit yanan kırmızı 

LED ışık söner.  

 
3. Kulaklığın şarj edilmesi 
 Pili doğrudan bilgisayarınızdan şarj etmek için ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın. 

 Kulaklığınızı kullanmaya başlamadan önce kulaklığınızın tam olarak şarj olmasını sağlayın. 

 Kulaklık pilinin ilk olarak en az 4 saat süreyle şarj edilmesi gerekir. Daha sonraları pilin şarj olma süresi 2 

ila 3 üç saat olmalıdır. 

 



4. İleri düzey kullanım 
Not: Bu ürünü kurmadan önce bilgisayarınızın veya dizüstü bilgisayarınızın yerleşik bir Bluetooth özelliğine sahip 

olduğundan emin olun. Bilgisayarınızda Bluetooth özelliği bulunmuyorsa tercihan 2.1 veya daha üstü bir 

Bluetooth donanım kilidi satın almanız gerekmektedir. 

 

A. Kulaklığınızın bilgisayarınızla eşleştirilmesi 

1. Kulaklığın kapalı olduğundan emin olun. 

2. Yükleme işlemine başlamak için bilgisayarınızdaki Bluetooth programını çalıştırın. 

3. “Yeni aygıt ara” ekranı görüntülenir. 

4. Her iki aygıtı da aralarında en fazla bir metre mesafe olacak şekilde yerleştirin. 

5. Kulaklığı açmak için üzerinde bulunan güç tuşuna basın. Yeşil ve kırmızı LED ışıklar art arda yanıp 

sönmeye başlar. Bu durum kulaklığın eşleştirme moduna girdiğini gösterir. 

6. Sistem, iletişim kutunuzda yeni bir cihaz algıladığında kulaklığı temsil eden simgeye çift tıklayın. 

7. Yazılım bir geçiş anahtarı penceresi görüntüleyebilir ve PIN kodunu=”0000”(4 sıfır) girmenizi isteyebilir. 

Aksi durumda uzak cihazla kablosuz bağlantı otomatik olarak kurulur. 

8. Eşleştirme işlemi başarılı olursa yeşil LED ışık yavaş şekilde yanıp sönmeye başlar, 60 saniyenin 

ardından eşleştirme işlemi başarısız olursa lütfen yukarıda 1’den 7’ye kadar olan adımları tekrar edin. 

9. Kısa bir etkin olmama durumunun ardından kulaklık otomatik olarak bekleme moduna girer. 

 

B. Kulaklığınızın telefonunuzla eşleştirilmesi 

1. Kulaklığın kapalı olduğundan emin olun. 

2. Bluetooth telefonunuzu kablosuz kulaklığı bulmaya ayarlayın. 

3. Her iki aygıtı da aralarında en fazla bir metre mesafe olacak şekilde yerleştirin. 

4. Kulaklığı açmak için üzerinde bulunan güç tuşuna basın. Yeşil ve kırmızı LED ışıklar art arda hızlı şekilde 

yanıp sönmeye başlar. Bu durum kulaklığın eşleştirme moduna girdiğini gösterir. 

5. Telefonun, kablosuz kulaklığı algılamakla ilgili olan yönergelerini takip edin, telefonunuz size bu aygıtla 

eşleştirme yapmayı isteyip istemediğinizi soracaktır. 

6. Telefonunuzdaki “Evet” veya “TAMAM” düğmesine basarak kabul edin ve sorulursa geçiş 

anahtarını=”0000”(4 sıfır) girin. Eşleştirme işlemi tamamlandığında telefonunuz bunu onaylayacaktır. 

7. Eşleştirme işlemi başarılı olursa yeşil LED ışık yavaş şekilde yanıp sönmeye başlar, 60 saniyenin 

ardından eşleştirme işlemi başarısız olursa lütfen yukarıda 1’den 6’ya kadar olan adımları tekrar edin.           

8. Kısa bir etkin olmama durumunun ardından kulaklık otomatik olarak bekleme moduna girer. 

 

 

5. Cep telefonunuzu kullanarak bir aramanın cevaplandırılması ve sonlandırılması 
 Bir gelen arama olduğunda kulaklık çalar. 

 Bir gelen aramayı cevaplamak için kısa süreyle güç düğmesine basın. Gelen aramayı kulaklığınızdan 

almak için cep telefonunuzda bulunan cevaplama tuşuna da basabilirsiniz. Kayıttan çalınan müzik geçici 

olarak duraklatılır. 

 Aramayı sonlandırmak için sadece güç düğmesine tekrar hafifçe dokunun. Aynı şekilde aramayı 

doğrudan cep telefonunuzdan da sonlandırabilirsiniz. Telefonu kapattığınızda müzik otomatik olarak 

kaldığı yerden çalmaya devam eder. 

 

 



6. Özellikler: 
Mikrofon Özellikleri: 

Mikrofon Ünitesi: ￠6*5 mm 

Yönelme: her yönlü 

S.P.L: -58 ±3 dB 
Empedans: ≤2.2KÙ 

Frekans yanıtı: 20Hz-20,000Hz 

Çalışma Voltajı: 4.5 V 

 

Hoparlör Özellikleri: 

Hoparlör çapı:￠40 mm    

Empedans: 32Ù 

S.P.L: 1KHZ’de 118± 3 dB S.P.L   

Nominal güç: 20 mW 

Toplam kapasite: 50 mW 

Frekans yanıtı: 20Hz-20.000Hz 

 

Güç: 
Pil türü: Yerleşik 400 mAh Lithium-polymer şarj edilebilir pil. 

Şarj bağlantı türü: USB Girişi 

Çalışma süresi: 6 saate kadar konuşma veya müzik çalma süresi 

Bekleme modu süresi: 90 saate kadar 

Şarj süresi: 2 saat 

 

Çalışma Sıcaklığı: -10 oC - 45oC 
Saklama Sıcaklığı: -25 oC - 60oC 

 

 

7.  Dikkat: 
1. Kulaklığı açamıyorsanız lütfen gücü kontrol ederek aygıtı şarj edin. 

2. Kullanmadığınız zamanlarda lütfen kulaklığı kapatmayı unutmayın. 

3. Kulaklığınızı uzun sure kullanmadıysanız lütfen kullanmadan önce şarj edin. 

4. Kulaklığı kendiniz parçalarına ayırma, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya ÇALIŞMAYIN. 

5. Bu aygıtı aşırı nemli ve tozlu ortamlarda SAKLAMAYIN. 

6. Lütfen bu cihazı sıcaklığın 45 derecenin üzerinde olduğu yerlerde saklamayın. 

 


