BLUETOOTH ZVUKOVÝ
PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ

Rychlý instalační průvodce
DA-30501

Obsah
 Před použitím ................................................................................ 2
1. O DA-30501 ........................................................................................ 2
2. Systémové požadavky......................................................................... 2
3. Přehled ................................................................................................ 2

 Začínáme........................................................................................ 3
1. Nabíjení baterie DA-30501 .................................................................. 3

 Režim TX (vysílače)....................................................................... 3
1. Zapnutí/vypnutí vysílače ...................................................................... 3
2. Párování s Bluetooth zařízením .......................................................... 3
3. Opětovné připojení k Bluetooth zařízení.............................................. 4
4. Automatické vypnutí ............................................................................ 5
5. Vymazání seznamu párování .............................................................. 5
6. LED indikátor ....................................................................................... 5

 Režim RX (přijímače) .................................................................... 5
1. Zapnutí/vypnutí přijímače .................................................................... 6
2. Párování s Bluetooth zařízeními .......................................................... 6
3. Poslech hudby ..................................................................................... 7
4. Opětovné připojení k Bluetooth zařízení.............................................. 7
5. Automatické vypnutí ............................................................................ 7
6. Vymazání seznamu párování .............................................................. 7
7. LED indikátor ....................................................................................... 8

 Péče a údržba ................................................................................ 8
 Často kladené dotazy ................................................................... 8
1. Co dělat nelze-li DA-30501 zapnout? .................................................. 8
2.Co dělat jestliže nelze DA-30501 párovat a připojit k Bluetooth zařízení?
............................................................................................................ 8
3. Co dělat nelze-li DA-30501 vypnout? .................................................. 8

 Technické specifikace .................................................................. 9

1

Děkujeme vám za používání Digitus Bluetooth zvukového přijímače/vysílače
DA-30501. Před jeho použitím si prosím pozorně pročtěte tento návod k použití.

 Před použitím
1. O DA-30501
DA-30501 je Bluetooth vysílač a přijímač. Bluetooth vysílač může být připojen k
vašemu walkmanovi nebo k PC k bezdrátovému přenosu hudby do vašeho
Bluetooth stereo přijímače (jako je Bluetooth stereo náhlavní souprava, Bluetooth
stereo reproduktor apod.). Bluetooth přijímač může být připojen k vašemu
běžnému stereo přijímači k bezdrátovému přehrávání hudby z vašeho Bluetooth
zvukového přehrávače.
2. Systémové požadavky
a) Je-li DA-30501 používáno jako Bluetooth vysílač budete muset připravit
zvukový přehrávač s 3,5 mm konektorem zvukového výstupu a Bluetooth
A2DP přijímač jako je Bluetooth stereo náhlavní souprava, Bluetooth stereo
reproduktor apod.
b) Je-li DA-30501 používáno jako Bluetooth přijímač budete muset připravit
stereo přijímač s 3,5 mm konektorem zvukového vstupu a Bluetooth A2DP
vysílač jako je Bluetooth mobilní telefon, Bluetooth MP3 atd.
3. Přehled
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Vícefunkční tlačítko (MFB):
Přepínání zapnutí/vypnutí,
párování
Nabíjecí konektor
LED indikátor
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3,5 mm zvukový konektor
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Přepínač TX/RX
3,5 mm na 3,5 mm zvukový
kabel

 Začínáme
1. Nabíjení baterie DA-30501
DA-30501 přichází s vestavěnou dobíjecí baterií, před prvním použitím je
doporučeno plně nabít baterii.
Má-li baterie DA-30501 nízkou energii červená LED bliká. V tomto případě prosím
nabijte baterii DA-30501.
Připojte nabíječku k standardní síťové zásuvce a zástrčku nabíječky do
nabíjecího konektoru DA-30501. Při nabíjení svítí červená LED. Baterie se plně
nabije asi za 3 hodiny. Po ukončení nabíjení červená LED zhasne.
Poznámka: Nesnažte se prosím vyjmout baterii z DA-30501 v případě
poškození.

Upozornění:
1) Baterie je recyklovatelná.
2) Nevhazujte baterii do ohně mohla by explodovat.

 Režim TX (vysílače)
Výběr režimu: Posuňte prosím TX/RX přepínač do TX režimu před zapnutím
DA-30501.
Poznámka: TX (vysílač) nebo RX (přijímač) režim nemůže být změněn po
zapnutí DA-30501.
1. Zapnutí/vypnutí vysílače
Funkce
Použití
Zapnutí
Stiskněte tlačítko
vysílače
- 4 sekundy
Vypnutí
vysílače

Stiskněte tlačítko
- 4 sekundy

na 3
na 3

LED indikátor
Modrá LED bude svítit
1 sekundu
Červená LED bude
svítit 1 sekundu poté
zhasne.

2. Párování s Bluetooth zařízením
Poté co je vysílač připojen k Bluetooth stereo přijímači si můžete vychutnat hudbu
bezdrátově. Před párováním se prosím ujistěte, že Bluetooth stereo přijímač
podporuje Bluetooth A2DP profil.
Kroky párování jsou následující:
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1) Ujistěte se, že je vysílač vypnut, pokud není tak ho vypněte
2) Vzdálenost mezi vysílačem a Bluetooth stereo přijímačem musí být do 1
metru
3) Zapněte Bluetooth stereo přijímač a vstupte do režimu párování
4) Přidržte stisknuto tlačítko MFB vysílače na 5 - 7 sekund a neuvolňujte stisk
dokud nebudou střídavě blikat červená a modrá LED, nyní vysílač vstoupil do
režimu párování
5) Vysílač bude automaticky vyhledávat Bluetooth stereo přijímač a ukončí
připojení
6) Po úspěšném připojení bude modrá LED vysílače blikat dvakrát každé 4
sekundy
7) Připojte vysílač k vašemu hudebnímu přehrávači pomocí 3,5 mm zvukového
konektoru k přehrávání hudby.

Poznámky:
 Režim párování trvá 2 minuty. Vysílač přejde do pohotovostního režimu
jestliže nejsou do 2 minut nalezena žádná zařízení.
 Vysílač může být párován s Bluetooth stereo přijímačem jehož PIN je "0000",
"1234" nebo "1111", "8888".
3. Opětovné připojení k Bluetooth zařízení
1) Automatické připojení
Po každém zapnutí vysílače bude automaticky hledat posledně připojené
zařízení.
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2) Ruční připojení
Je-li vysílač v pohotovostním režimu a není připojen k žádnému zařízení stiskněte
jednou krátce
a vysílač se automaticky připojí k posledně připojenému
zařízení.
3) Možnost připojení
Kromě toho je-li vysílač v pohotovostním režimu a není připojen k žádnému
zařízení může přijmout žádost o připojení přijímačem, který s ním již byl předtím
párován.
4. Automatické vypnutí
Vysílač se automaticky vypne, jestliže se do 5 minut nepřipojí k žádnému
zařízení.
5. Vymazání seznamu párování
Ujistěte se, že je vysílač vypnut a přidržte stisknuto tlačítko
asi na 10 sekund
a neuvolňujte jeho stisk dokud červená LED nebude svítit 1 sekundu a poté
modrá LED na 1 sekundu.
6. LED indikátor
LED indikátor
Modrá LED nepřetržitě bliká
Modrá LED bliká jednou každou 1 sekundu
Modrá LED bliká dvakrát každé 4 sekundy
Červená LED bliká

Stav vysílače
Režim párování
Pohotovostní režim a
nepřipojení k žádnému
zařízení
Připojeno k zařízení
Nízká energie baterie

 Režim RX (přijímače)
Výběr režimu: Posuňte prosím TX/RX přepínač do RX režimu před zapnutím
DA-30501.
Poznámka: TX (vysílač) nebo RX (přijímač) režim nemůže být změněn po
zapnutí DA-30501.
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1. Zapnutí/vypnutí přijímače
Funkce
Použití
Zapnutí
Stiskněte tlačítko
přijímače
- 4 sekundy
Vypnutí
přijímače

Stiskněte tlačítko
- 4 sekundy

na 3
na 3

LED indikátor
Modrá LED bude svítit
1 sekundu
Červená LED bude
svítit 1 sekundu poté
zhasne.

2. Párování s Bluetooth zařízeními
Jak vstoupit do režimu párování
Funkce
Použití
Vstup
do
režimu
Ujistěte se, že je přijímač vypnut, přidržte
párování
asi na 5 ～7 sekund a
stisknuto tlačítko
neuvolňujte jeho stisk dokud nebudou
střídavě blikat červená a modrá LED
Poznámka: Režim párování trvá 2 minuty. Přijímač přejde automaticky do
pohotovostního režimu jestliže nejsou do 2 minut připojena žádná zařízení.
Párování s Bluetooth mobilním telefonem
Ujistěte se, prosím o zapnutí Bluetooth vašeho mobilního telefonu. Specifické
kroky párování se mohou lišit u různých modelů mobilních telefonů. Podívejte se
prosím do manuálu vašeho mobilního telefonu k získání dalších informací.
Obecné kroky párování jsou následující:
1) Při párování mějte přijímač a Bluetooth mobilní telefon do vzdálenosti 1 metru
2) Vstupte do režimu párování přijímače (popsáno v části "Jak vstoupit do režimu
párování")
3) Aktivujte funkci Bluetooth na vašem mobilním telefonu a nastavte ho na
vyhledávání Bluetooth zařízení v jeho dosahu. Po ukončení vyhledávání
zvolte ze seznamu zobrazených zařízení “DA-30501”
4) Podle indikace vložte heslo nebo číslo PIN: “0000”;
5) Budete-li požádání připojit mobilní telefon zvolte "Yes"
6) Po úspěšném připojení bude modrá LED přijímače blikat dvakrát každé 4
sekundy.
Poznámky:
 Jesliže nebylo párování úspěšné vypněte prosím přijímač a proveďte párování
znovu výše uvedenými kroky 1～6.
 Po úspěšném párování se přijímač a mobilní telefon budou vzájemně
pamatovat a není je třeba párovat znovu. Přijímač si může zapamatovat 8
párovaných zařízení, jestliže bude tento počet překročen první z nich bude
nahrazeno.
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Po každém zapnutí přijímače se připojí automaticky k posledně připojenému
zařízení. Jestliže budete chtít párovat jiná zařízení vypněte prosím nejprve
funkci Bluetooth aktuálního zařízení a snažte se provést párování přijímače s
novým zařízením podle výše uvedených kroků 1 - 6.

3. Poslech hudby
Je-li DA-30501 použit jako přijímač můžete ho připojit k 3,5 mm stereo náhlavní
soupravě nebo stereo reproduktoru pomocí 3,5 mm na 3,5 mm zvukového kabelu.
Nyní můžete poslouchat hudbu a ovládat pozastavení/přehrávání hudby.
Funkce
Stav přijímače
Použití
Pozastavení
Přehrávání hudby
Stiskněte
jednou
krátce
tlačítko
Přehrávání
Pozastavení
Stiskněte
jednou
krátce
tlačítko
4. Opětovné připojení k Bluetooth zařízení
1) Automatické připojení
Po každém zapnutí přijímače bude automaticky hledat posledně připojené
zařízení.
2) Ruční připojení
Je-li přijímač v pohotovostním režimu a není připojen k žádnému zařízení
stiskněte jednou krátce
a přijímač se automaticky připojí k posledně
připojenému zařízení.
5. Automatické vypnutí
Přijímač se automaticky vypne, jestliže se do 5 minut nepřipojí k žádnému
zařízení.
6. Vymazání seznamu párování
asi na 10
Ujistěte se, že je přijímač vypnut a přidržte stisknuto tlačítko
sekund a neuvolňujte jeho stisk dokud červená LED nebude svítit 1 sekundu a
poté modrá LED na 1 sekundu.
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7. LED indikátor
LED indikátor
Červená a modrá LED střídavě blikají
Modrá LED bliká jednou každou 1 sekundu
Modrá LED bliká dvakrát každé 4 sekundy
Červená LED bliká

Stav přijímače
Režim párování
Pohotovostní režim a
nepřipojení k žádnému
zařízení
Připojeno k zařízení
Nízká energie baterie

 Péče a údržba
Před použitím DA-30501 si prosím přečtěte následující doporučení, které vám
napomůže užívat si tento výrobek mnoho let.
 Nevystavujte výrobek tekutinám, vlhkosti nebo mokru aby nebyly zasaženy
interní elektrické obvody výrobku.
 Nevystavujte výrobek extrémně vysokým nebo nízkým teplotám takovéto
zacházení zkracuje životnost elektronických zařízení, ničí baterii a dochází k
deformaci určitých plastových částí.
 K čištění výrobku nepoužívejte brusné čisticí prostředky.
 Nevhazujte výrobek do ohně, mohlo by dojít k explozi.
 Nevystavujte výrobek do kontaktu s ostrými předměty mohlo by dojít k jeho
poškrábání a poškození.
 Vyhněte se pádu výrobku na podlahu. Mohou se poškodit interní elektrické
obvody.
V případě, že náhlavní souprava správně nefunguje odešlete ji do obchodu, kde
jste ho zakoupili. Odborníci vám pomohou tento probém vyřešit.

 Často kladené dotazy
1. Co dělat nelze-li DA-30501 zapnout?
Nabijte ho prosím.
2.
1)
2)
3)

Co dělat jestliže nelze DA-30501 párovat a připojit k Bluetooth zařízení?
Ujistěte se, že Bluetooth stereo přijímač podporuje A2DP
Ujistěte se, že je Bluetooth stereo přijímač umístěn do vzdálenosti 5 metrů
Ujistěte se, že Bluetooth stereo přijímač již vstoupil do režimu párování.

3. Co dělat nelze-li DA-30501 vypnout?
Nabijte ho prosím asi na 2 sekundy.
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 Technické specifikace
Bluetooth specifikace
Bluetooth profily
Frekvenční rozsah
Provozní vzdálenost
Vstupní napětí nabíjení
Doba provozu
Čas nabíjení
Rozměry
Hmotnost

Bluetooth V2.1
A2DP a AVRCP
2,402 GHz - 2,480 GHz
Až do 10 metrů
DC 5 V
TX: Až 11 hodin
RX: Až 6 hodin
Asi 3 hodiny
51,4 x 34,7 x 8,6 mm
48,5 g

Poznámky:
1. Toto zařízení vyhovuje Části 15 nařízení Federálního výboru pro komunikace
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení
nezpůsobuje škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat přijímané
rušení včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí provoz.
2. Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny stranou
zodpovědnou za splnění požadavků mohou zrušit platnost uživatele používat
tento výrobek.
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