BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z
ENDER

Snel installatiegids
DA-30501

Inhoud
 Vóór gebruik .................................................................................. 2
1. Informatie over de DA-30501 .............................................................. 2
2. Systeemeisen ...................................................................................... 2
3. Overzicht ............................................................................................. 2

 Aan de slag .................................................................................... 3
1. De batterij van de DA-30501 opladen ................................................. 3

 TX-modus....................................................................................... 3
1. De zender in-/uitschakelen .................................................................. 3
2. Koppelen met een Bluetooth-apparaat ................................................ 4
3. Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth-apparaat .................... 5
4. Automatisch uitschakelen .................................................................... 5
5. De koppellijst wissen ........................................................................... 5
6. LED-indicator....................................................................................... 5

 RX-modus ...................................................................................... 6
1. De ontvanger in-/uitschakelen ............................................................. 6
2. Koppelen met Bluetooth-apparaten ..................................................... 6
3. Luisteren naar muziek ......................................................................... 7
4. Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth-apparaat .................... 7
5. Automatisch uitschakelen .................................................................... 8
6. De koppellijst wissen ........................................................................... 8
7. LED-indicator....................................................................................... 8

 Zorg en onderhoud ....................................................................... 8
 Vaak gestelde vragen.................................................................... 8
1. Wat te doen als de DA-30501 niet ingeschakeld kan worden? ........... 8
2. Wat te doen als de DA-30501 niet met een Bluetooth-apparaat kan
koppelen en verbinden? ...................................................................... 9
3. Wat te doen als de DA-30501 niet uitgeschakeld kan worden? .......... 9

 Specificaties .................................................................................. 9

1

Bedank voor het gebruik van de Bluetooth-audio-ontvanger/zender, DA-30501.
Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door.

 Vóór gebruik
1. Informatie over de DA-30501
De DA-30501 is een Bluetooth-zender en -ontvanger. Wanneer het als een
Bluetooth-zender wordt gebruikt, kan het op uw walkman of PC worden
aangesloten om muziek draadloos naar uw Bluetooth stereo-ontvanger (zoals
Bluetooth stereo-hoofdset, Bluetooth stereo luidspreker enz.) te verzenden.
Wanneer het als een Bluetooth-ontvanger wordt gebruikt, kan het aan uw gewone
stereo-ontvanger worden aangesloten om draadloos muziek vanaf uw
Bluetooth-audio-speler af te spelen.
2. Systeemeisen
a) Wanneer de DA-30501 als een Bluetooth-zender wordt gebruikt, moet u een
audio-speler met 3,5 mm audio-uit -aansluiting en een Bluetooth
A2DP-ontvanger, zoals een Bluetooth stereo hoofdset, Bluetooth
stereo-luidspreker, enz. voorbereiden.
b) Wanneer de DA-30501 als een Bluetooth-zender wordt gebruikt, moet u een
stereo-ontvanger met 3,5 mm audio-in-aansluiting en een Bluetooth
A2DP-zender, zoals een Bluetooth mobiele telefoon, Bluetooth MP3, enz.
voorbereiden.
3. Overzicht
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Multifunctionele knop (MFB):
Aan- en uitschakelen, koppelen
Oplaadaansluiting
LED-indicator

2

4

3,5 mm audio-aansluiting
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TX/RX-schakelaar
3,5 mm naar 3,5 mm
audio-kabel

 Aan de slag
1. De batterij van de DA-30501 opladen
De DA-30501 wordt met een ingebouwde oplaadbare batterij geleverd, het is
raadzaam om voorafgaand aan het gebruik de batterij voor de eerste keer
volledig op te laden.
Wanneer de batterij van de DA-30501 bijna leeg is, knippert de rode LED. Laad
de batterij van de DA-30501 op.
Sluit de oplader op een standaard stopcontact aan en steek de stekker van de
oplaadkabel in de oplaadbus van de DA-30501. De rode LED brandt tijdens het
opladen. Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig op te laden. Wanneer
het opladen is voltooid, zal de rode LED uit gaan.
Opmerking: Probeer niet om de batterij uit de DA-30501 te halen, in geval van
beschadiging van de DA-30501.

Waarschuwing:
1) De batterij is recyclebaar.
2) Gooi de batterij niet in het vuur, dit kan tot een explosie leiden.

 TX-modus
Selectiemodus: Schakel de TX/RX-schakelaar naar de TX-modus alvorens de
DA-30501 in te schakelen.
Opmerking: De TX- of RX-modus kan niet worden gewijzigd nadat de DA-30501
ingeschakeld is.
1. De zender in-/uitschakelen
Functie
Bediening
De zender
Druk op en houd de
inschakelen
“ ”-knop voor 3-4
De zender
uitschakelen

seconden ingedrukt.
Druk op en houd de
“ ”-knop voor 3-4
seconden ingedrukt.
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LED-indicator
De blauwe LED brandt
voor 1 seconde
De rode LED brandt
voor 1 seconde en
gaat vervolgens uit.

2. Koppelen met een Bluetooth-apparaat
Na het verbinden van de zender met een Bluetooth stereo-ontvanger, kunt u
draadloos van muziek genieten. Zorg vóór het koppelen ervoor dat uw Bluetooth
stereo-ontvanger Bluetooth A2DP-profiel ondersteunt.
De stappen voor het koppelen zijn als volgt:
1) Zorg ervoor dat de zender is uitgeschakeld, schakel het anders uit;
2) Houd de zender en uw Bluetooth stereo-ontvanger op minder dan 1 meter van
elkaar;
3) Schakel uw Bluetooth stereo-ontvanger in en laat het in de koppelmodus
schakelen;
4) Druk op en houd de MFB-knop van de zender voor 5 - 7 seconden ingedrukt
en laat het niet los tot de rode en blauwe LED’s afwisselend knipperen, op dat
moment schakelt de zender in de koppelmodus;
5) De zender zal automatisch naar de Bluetooth stereo-ontvanger zoeken en de
verbinding voltooien;
6) Na het succesvol verbinden, zal de blauwe LED van de zender twee keer om
de 4 seconden knipperen;
7) Sluit de zender aan op uw muziekspeler via de 3,5 mm audio-aansluiting om
muziek af te spelen.

Opmerkingen:
 De koppelmodus zal 2 minuten duren. De zender zal in de stand-by-modus
schakelen als binnen 2 minuten geen apparaten kunnen worden verbonden.
 De zender kan met een Bluetooth stereo-ontvanger koppelen waarvan de
pincode “0000”, “1234” of “1111”, “8888” is.
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3. Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth-apparaat
1) Automatische verbinden
Elke keer dat de zender wordt ingeschakeld, zal het automatisch met het laatste
aangesloten apparaat verbinden.
2) Handmatig verbinden
Wanneer de zender in de stand-by-modus is geschakeld en geen verbinding met
een apparaat maakt, druk eenmaal kort op de “ ”-knop en het zal automatisch
met het vorige verbonden apparaat verbinding maken.
3) Kan worden verbonden
Bovendien, wanneer de zender in de stand-by-modus is geschakeld en geen
verbinding met apparaten maakt, kan de zender het verzoek dat door de
ontvanger wordt verzonden, die al eerder met de zender was gekoppeld,
accepteren.
4. Automatisch uitschakelen
De zender zal automatisch uitschakelen als binnen 5 minuten geen apparaten
kunnen worden verbonden.
5. De koppellijst wissen
Zorg ervoor dat de zender is uitgeschakeld, druk op en houd de “ ”-knop voor
ongeveer 10 seconden ingedrukt, en laat het niet los tot de rode LED voor 1
seconde brandt en vervolgens de blauwe LED voor 1 seconde brandt.
6. LED-indicator
LED-indicator
De blauwe LED knippert continu
De blauwe LED knippert om de 1 seconde
De blauwe LED knippert elke 4 seconden,
twee keer
De rode LED knippert
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Status van de zender
Koppelmodus
Stand-by-modus en niet met
een apparaat verbonden
Verbonden met een apparaat
Lage capaciteit

 RX-modus
Selectiemodus: Schakel de TX/RX-schakelaar naar de RX-modus alvorens de
DA-30501 in te schakelen.
Opmerking: De TX- of RX-modus kan niet worden gewijzigd nadat de DA-30501
ingeschakeld is.
1. De ontvanger in-/uitschakelen
Functie
Bediening
De ontvanger
Druk op en houd de
inschakelen
“ ”-knop voor 3-4
De ontvanger
uitschakelen

seconden ingedrukt.
Druk op en houd de
“ ”-knop voor 3-4
seconden ingedrukt.

LED-indicator
De blauwe LED brandt
voor 1 seconde
De rode LED brandt
voor 1 seconde en
gaat vervolgens uit.

2. Koppelen met Bluetooth-apparaten
Hoe in de koppelmodus te schakelen
Functie
Bediening
De
koppelmodus
Zorg ervoor dat de ontvanger is
openen
uitgeschakeld, druk op en houd de “ ”-knop
voor ongeveer 5-7 seconden ingedrukt, en
laat het niet los tot de rode en blauwe LED’s
afwisselend knipperen.
Opmerking: De koppelmodus zal 2 minuten duren. De ontvanger zal
automatisch in de stand-by-modus schakelen als binnen 2 minuten geen
apparaten kunnen worden verbonden.
Met een Bluetooth mobiele telefoon koppelen
Controleer of uw mobiele telefoon Bluetooth-geschikt is. Specifieke stappen voor
het koppelen kunnen met verschillende mobiele telefoonmodellen variëren.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon voor meer
informatie. De algemene stappen zijn als volgt:
1) Houd bij het koppelen de ontvanger en uw Bluetooth mobiele telefoon op
minder dan 1 meter van elkaar;
2) Open de koppelmodus van de ontvanger (raadpleeg “Hoe de koppelmodus
openen”);
3) Activeer de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon en stel uw mobiele
telefoon in om naar Bluetooth-apparaten te zoeken die binnen bereik zijn.
Nadat de zoekactie is voltooid, selecteer “DA-30501” uit de weergegeven
apparatenlijst.
4) Voer in overeenstemming met de aanwijzing het wachtwoord of PIN-nummer
in: “0000”;
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5) Als door uw mobiele telefoon gevraagd wordt om te verbinden, selecteer “Yes”
(Ja);
6) Na het succesvol verbinden, zal de blauwe LED van de ontvanger twee keer
om de 4 seconden knipperen.
Opmerkingen:
 Als de koppeling is mislukt, schakel eerst de ontvanger uit en koppel
vervolgens opnieuw volgens de stappen 1-6 hierboven vermeld.
 Nadat de koppeling is geslaagd, zullen de ontvanger en uw mobiele telefoon
elkaar onthouden, de volgende keer zal het opnieuw koppelen niet nodig zijn.
De ontvanger kan 8 gekoppelde apparaten herinneren, als het aantal
gekoppelde apparaten groter dan 8 is, zal het eerste worden vervangen.
 Elke keer dat de ontvanger wordt ingeschakeld, zal het automatisch met het
laatste aangesloten apparaat verbinden. Als u het met andere apparaten wilt
koppelen, schakel eerst de Bluetooth-functie van het huidige apparaat uit en
probeer vervolgens de ontvanger met het nieuwe apparaat te koppelen
volgens de stappen 1-6 hierboven vermeld.
3. Luisteren naar muziek
Wanneer de DA-30501 als een ontvanger wordt gebruikt, kunt u het op een 3,5
mm stereo hoofdtelefoon of stereo luidspreker met een 3,5 mm naar 3.5 mm
audio-kabel aansluiten. Nu kunt u naar muziek en luisteren en het
pauzeren/afspelen van muziek bedienen.
Functie
Status van de
Bediening
ontvanger
Pauze
Muziek afspelen
Druk eenmaal kort op de
“ ”-knop.
Afspelen
Pauzeren
Druk eenmaal kort op de
“ ”-knop.
4. Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth-apparaat
1) Automatische verbinden
Elke keer dat de ontvanger wordt ingeschakeld, zal het automatisch met het
laatste aangesloten apparaat verbinden.
2) Handmatig verbinden
Wanneer de ontvanger in de stand-by-modus is geschakeld en geen verbinding
met een apparaat maakt, druk eenmaal kort op de “ ”-knop en het zal
automatisch met het vorige verbonden apparaat verbinding maken.
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5. Automatisch uitschakelen
De ontvanger zal automatisch uitschakelen als binnen 5 minuten geen apparaten
kunnen worden verbonden.
6. De koppellijst wissen
Zorg ervoor dat de ontvanger is uitgeschakeld, druk op en houd de “ ”-knop
voor ongeveer 10 seconden ingedrukt, en laat het niet los tot de rode LED voor 1
seconde brandt en vervolgens de blauwe LED voor 1 seconde brandt.
7. LED-indicator
LED-indicator
De rode en blauwe LED’s knipperen
afwisselend.
De blauwe LED knippert om de 1 seconde
De blauwe LED knippert elke 4 seconden,
twee keer
De rode LED knippert

Status van de ontvanger
Koppelmodus
Stand-by-modus en niet met
een apparaat verbonden
Verbonden met een apparaat
Lage capaciteit

 Zorg en onderhoud
Voordat u de DA-30501, lees de volgende aanbevelingen, het zal u helpen om
voor vele jaren van het product te genieten.
 Stel het product niet bloot aan vloeistof, vocht of vochtigheid om te voorkomen
dat het interne circuit van het product wordt aangetast.
 Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen omdat dit
de levensduur van elektronische apparaten zal verkorten, de batterij zal
beschadigen of bepaalde plastic onderdelen zal vervormen.
 Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het product schoon te
maken.
 Werp het product niet in vuur, omdat het in een explosie zal resulteren.
 Stel het product niet bloot aan contact met scherpe voorwerpen, omdat dit
krassen en beschadigingen zal veroorzaken.
 Laat het product niet op de vloer vallen. Het interne circuit kan beschadigd
raken.
In geval dat de hoofdset niet goed functioneert, stuur het naar de winkel waar u
het hebt gekocht. Het personeel zal u helpen om het probleem op te lossen.

 Vaak gestelde vragen
1. Wat te doen als de DA-30501 niet ingeschakeld kan worden?
Laad het op.
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2. Wat te doen als de DA-30501 niet met een Bluetooth-apparaat kan
koppelen en verbinden?
1) Zorg ervoor dat de Bluetooth stereo-ontvanger A2DP ondersteunt;
2) Zorg ervoor dat de Bluetooth stereo-ontvanger binnen 5 meter is geplaatst;
3) Zorg ervoor dat de Bluetooth stereo-ontvanger al in de koppelmodus is
geschakeld.
3. Wat te doen als de DA-30501 niet uitgeschakeld kan worden?
Laad het voor ongeveer 2 seconden op.

 Specificaties
Bluetooth-specificatie
Bluetooth-profielen
Frequentiebereik
Werkbereik
Oplaadingangsspanning
Werktijd
Oplaadtijd
Afmetingen
Gewicht

Bluetooth V2.1
A2DP en AVRCP
2,402 - 2,480 GHz
Maximaal 10 meter
DC 5 V
TX: Maximaal 11 uren
RX: Maximaal 6 uren
Ongeveer 3 uur
51,4 x 34,7 x 8,6 mm
48,5 g

Opmerkingen:
1. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen
aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke
storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing
accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.
2. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de verantwoordelijke
zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te
bedienen, ongeldig maken.

9

