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Dziękujemy za użycie odbiornika/nadajnika audio Bluetooth firmy Digitus,
DA-30501. Przed użyciem proszę uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

 Przed użyciem
1. O DA-30501
DA-30501 jest odbiornikiem/nadajnikiem Bluetooth. Używany jako nadajnik może
być podłączony do walkmana lub PC, by bezprzewodowo transmitować muzykę
do odbiornika Bluetooth stereo (takiego jak zastaw słuchawkowy, głośnik stereo
Bluetooth, itd.). Używany jako odbiornik może być podłączony do posiadanego
zwykłego odbiornika stereo dla bezprzewodowego odtwarzania muzyki z
odtwarzacza audio Bluetooth.
2. Wymagania systemowe
a) Gdy DA-30501 używany jest jako nadajnik, to trzeba przygotować odtwarzacz
audio z wyjściem audio 3,5 mm i odbiornik A2DP Bluetooth, taki jak zestaw
słuchawkowy, głośnik stereo Bluetooth, itd..
b) Gdy DA-30501 używany jest jako odbiornik Bluetooth to trzeba przygotować
odbiornik stereo z wejściem audio 3,5 mm i nadajnik A2DP Bluetooth, taki jak
telefon komórkowy Bluetooth, MP3 Bluetooth, itd..
3. Przegląd
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Przycisk wielofunkcyjny (MFB):
Włączenie i wyłączenie,
parowanie
Gniazdo ładowania
Wskaźnik LED
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Gniazdo audio 3,5mm
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Przełącznik TX/RX
Kabel audio 3,5mm
3,5mm

-

 Pierwsze kroki
1. Ładowanie akumulatora w DA-30501
DA-30501 dostarczany jest z wbudowanym akumulatorem, przed pierwszym
użyciem, zaleca się naładowanie go do pełna.
Gdy zasilanie DA-30501 jest na wyczerpaniu, to czerwony LED migocze. Proszę
naładować akumulator w DA-30501.
Podłączyć ładowarkę do standardowego gniazdka zasilania i wtyk wyjściowy do
gniazda ładowania w DA-30501. W trakcie ładowania czerwony LED jest
włączony. Pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 3 godziny. Po
zakończeniu ładowania czerwony LED zgaśnie.
Uwaga: Proszę nie próbować wyjmowania akumulatora z DA-30501,w przypadku
uszkodzenia DA-30501.

Uwaga:
1) Akumulator podlega recyklingowi.
2) Akumulatora nie wkładać do ognia, bo może eksplodować.

 Tryb TX
Tryb wyboru: Przed włączeniem DA-30501 proszę przełączyć przełącznik
TX/RX na tryb TX.
Uwaga: Tryb TX lub RX nie może by zmieniony po włączeniu DA-30501.
1. Włączanie/wyłączanie nadajnika
Funkcja
Działanie
Włączanie
Nacisnąć
przez 3-4
nadajnika
sekundy
Wyłączanie
nadajnika

Nacisnąć
sekundy

przez 3-4

Wskaźnik LED
Niebieski LED włączy
się na sekundę.
Czerwony LED włączy
się na sekundę i
zgaśnie.

2. Parowanie z urządzeniem Bluetooth
Po podłączeniu nadajnika do odbiornika stereo Bluetooth można się cieszyć
bezprzewodowym odbiorem muzyki. Przed parowaniem, proszę się upewnić, że
posiadany odbiornik Bluetooth stereo obsługuje profil Bluetooth A2DP.
Kroki parowania są następujące:
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1)
2)
3)
4)

Sprawdzić czy nadajnik jest wyłączony, względnie go wyłączyć.
Nadajnik i odbiornik Bluetooth stereo trzymać w odległości 1 metra;
Włączyć odbiornik Bluetooth stereo i ustawić go w tryb parowania;
Nacisnąć i przytrzymać przycisk nadajnika MFB przez 5~7 sekund aż do
przemiennego migotania czerwonego i niebieskiego LED, wówczas nadajnik
przechodzi w tryb parowania;
5) Nadajnik automatycznie wyszuka odbiornik Bluetooth stereo i zakończy
łączenie;
6) Po udanym połączeniu niebieski LED nadajnika dwukrotnie migocze co 4
sekundy;
7) Podłączyć nadajnik do odtwarzacza muzyki poprzez gniazdo jack 3,5mm, by
odtwarzać muzykę.

Uwagi:
 Tryb parowania jest aktywny przez 2 minuty. Jeśli żadne urządzenie nie da się
w ciągu 2 minut podłączyć, to nadajnik przejdzie w tryb gotowości.
 Nadajnik da się sparować z odbiornikiem Bluetooth stereo, który ma numer
PIN “0000”, “1234” lub “1111”, “8888”.
3. Powtórne połączenie z urządzeniem Bluetooth
1) Łączenie automatyczne
Z każdym włączeniem nadajnika, łączy się on automatycznie z urządzeniem
ostatnio łączonym.
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2) Łączenie ręczne
Gdy nadajnik jest w trybie gotowości i nie łączy się z żadnym urządzeniem,
nacisnąć raz krótko przycisk
, połączy się on automatycznie z urządzeniem
ostatnio łączonym.
3) Może być połączony
Ponadto jeśli nadajnik jest w trybie gotowości i nie łączy się z żadnym
urządzeniem, może przyjąć żądanie wysłane przez odbiornik wcześniej
sparowany z nadajnikiem.
4. Automatyczne wyłączenie
Jeśli żadne urządzenie nie da się w ciągu 5 minut podłączyć, to nadajnik wyłączy
się.
5. Kasowanie listy parowania
Upewnić się, że nadajnik jest wyłączony, nacisnąć i przytrzymać przez około 10
sekund przycisk
i nie zwalniać dopóki czerwony LED nie włączy się na 1
sekundę a następnie niebieski LED też na 1 sekundę.
6. Wskaźnik LED
Wskaźnik LED
Niebieski LED ciągle migocze
Niebieski LED migocze raz na 1 sekundę
Niebieski LED migocze dwa razy co 4
sekundy
Czerwony LED migocze.

Status nadajnika
Tryb parowania
Tryb gotowości bez
podłączenia do urządzenia
Podłączony do urządzenia
Mały pobór mocy

 Tryb RX
Tryb wyboru: Przed włączeniem DA-30501 proszę przełączyć przełącznik
TX/RX na tryb RX.
Uwaga: Tryb TX lub RX nie może by zmieniony po włączeniu DA-30501.
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1. Włączanie/wyłączanie odbiornika.
Funkcja
Działanie
Włączanie
Nacisnąć
przez 3-4
odbiornika
sekundy
Wyłączanie
odbiornika

Nacisnąć
sekundy

przez 3-4

Wskaźnik LED
Niebieski LED włączy
się na sekundę.
Czerwony LED włączy
się na sekundę i
zgaśnie.

2. Parowanie urządzeń Bluetooth
Przechodzenie do trybu parowania
Funkcja
Działanie
Wejście
do
trybu
Upewnić się, że odbiornik jest wyłączony,
parowania
nacisnąć i przytrzymać przez około 5～7
sekund przycisk
i nie zwalniać dopóki
czerwony i niebieski LED nie będą
przemiennie migotać.
Uwaga: Tryb parowania jest aktywny przez 2 minuty. Jeśli żadne urządzenie nie
da się w ciągu 2 minut podłączyć, to odbiornik przejdzie w tryb gotowości.
Parowanie z telefonem komórkowym Bluetooth
Upewnić się że telefon komórkowy ma włączony Bluetooth. Dla różnych typów
telefonów komórkowych mogą być specyficzne kroki parowania. Dalsze
informacje znajdują się w podręczniku użytkownika telefonu komórkowego.
Generalnie kroki parowania są następujące:
1) Odbiornik i telefon komórkowy Bluetooth stereo trzymać przy parowaniu w
odległości 1 metra;
2) Przejść do trybu parowania w odbiorniku (patrz "Wejście do trybu parowania");
3) Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym i ustawić telefon na
wyszukiwanie będących w zasięgu urządzeń Bluetooth. Po zakończeniu
parowania wybrać “DA-30501” z listy pokazanych urządzeń;
4) Zgodnie z zaleceniem, wprowadzić hasło lub nr PIN: “0000”;
5) Przy pytaniu czy podłączyć telefon komórkowy, wybrać “Yes” (tak);
6) Po udanym połączeniu niebieski LED odbiornika dwukrotnie migocze co 4
sekundy.
Uwagi:
 Jeśli parowanie jest nieudane, to proszę wyłączyć odbiornik i ponowić
parowanie wg kroków 1～6 wymienionych powyżej.
 Jeśli parowanie jest pomyślne, to odbiornik i telefon komórkowy będą
pamiętały się wzajemnie, nie ma potrzeby każdorazowego parowania.
Odbiornik może zapamiętać 8 sparowanych urządzeń, gdy ich liczba
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przekracza 8, to pierwsze zostanie zastąpione.
Z każdym włączeniem odbiornika, łączy się on automatycznie z urządzeniem
ostatnio łączonym. Jeśli chce się parować go z innymi urządzeniami, to
proszę wyłączyć najpierw funkcję Bluetooth aktualnego urządzenia i
spróbować parowania odbiornika z nowym urządzeniem zgodnie z krokami
1～6 wymienionymi powyżej.

3. Słuchanie muzyki
Gdy DA-30501 jest używany jako odbiornik, to można go podłączyć do zestawu
słuchawkowego 3,5mm stereo lub do głośnika stereo, za pomocą kabla audio ze
złączami 3,5mm - 3,5mm. Można teraz słuchać muzyki i sterować jej
odtwarzaniem/pauzą/
Funkcja
Status odbiornika
Działanie
Pauza
Odtwarzanie muzyki
Nacisnąć raz krótko przycisk
Odtwarzanie

Pauza

Nacisnąć raz krótko przycisk

4. Powtórne połączenie z urządzeniem Bluetooth
1) Łączenie automatyczne
Z każdym włączeniem odbiornika, łączy się on automatycznie z urządzeniem
ostatnio łączonym.
2) Łączenie ręczne
Gdy odbiornik jest w trybie gotowości i nie łączy się z żadnym urządzeniem,
nacisnąć raz krótko przycisk
, połączy się on automatycznie z urządzeniem
ostatnio łączonym.
5. Automatyczne wyłączenie
Jeśli żadne urządzenie nie da się w ciągu 5 minut podłączyć, to odbiornik wyłączy
się.
6. Kasowanie listy parowania
Upewnić się, że odbiornik jest wyłączony, nacisnąć i przytrzymać przez około 10
i nie zwalniać dopóki czerwony LED nie włączy się na 1
sekund przycisk
sekundę a następnie niebieski LED też na 1 sekundę.
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7. Wskaźnik LED
Wskaźnik LED
Czerwony i niebieski LED migoczą
przemiennie
Niebieski LED migocze raz na 1 sekundę
Niebieski LED migocze dwa razy co 4
sekundy
Czerwony LED migocze.

Status odbiornika
Tryb parowania
Tryb gotowości bez
podłączenia do urządzenia
Podłączony do urządzenia
Mały pobór mocy

 Obsługa i konserwacja
Przed użyciem DA-30501, proszę przeczytać poniższe zalecenia, pozwoli to
cieszyć się produktem przez wiele lat.
 Nie narażać produktu na kontakt z cieczą, wilgocią, bo ma to wpływ na
wewnętrzne układy.
 Nie narażać produktu na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, bo to
skróci czas życia elektroniki, zniszczy akumulator lub odkształci pewne
elementy z tworzywa.
 Do czyszczenia produktu nie używać szorujących środków czyszczenia.
 Nie wyrzucać produktu do ognia, bo grozi to eksplozją.
 Nie narażać produktu na kontakt z ostrymi przedmiotami, bo spowoduje to
zadrapania i uszkodzenia.
 Chronić przed upadkiem na podłogę. Mogą się uszkodzić wewnętrzne
obwody.
W przypadku gdy zestaw słuchawkowy nie działa właściwie, proszę przekazać go
do zakładu gdzie został kupiony. Obsługa powinna pomóc w znalezieniu
odpowiedniego rozwiązania problemu.

 Często zadawane pytania
1. Urządzenie DA-30501 nie daje się włączyć
Proszę je naładować
2. Urządzenie DA-30501 nie daje się sparować i podłączyć do urządzenia
Bluetooth
1) Upewnić się, że odbiornik Bluetooth stereo obsługuje A2DP;
2) Upewnić się, że odbiornik Bluetooth stereo jest w odległości do 5 metrów;
3) Upewnić się, że odbiornik Bluetooth stereo wszedł już w tryb parowania.
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3. Urządzenie DA-30501 nie daje się wyłączyć
Proszę ładować je przez około 2 sekundy.

 Specyfikacje
Specyfikacja Bluetooth
Profile Bluetooth
Zakres częstotliwości
Zasięg działania
Wejściowe napięcie ładowania
Czas pracy
Czas ładowania
Wymiary
Ciężar

Bluetooth V2.1
A2DP i AVRCP
2,402GHz -2,480GHz
Do 10-ciu metrów
DC 5V
TX: Do 11-stu godzin
RX: Do 6-ciu godzin
Około 3 godziny
51,4×34,7×8,6mm
48,5g

Uwagi:
1. Ten produkt spełnia wymogi określone w części 15 przepisów FCC. Działanie
urządzenia jest zgodne z dwiema poniższymi zasadami: (1) To urządzenie nie
może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi
dopuszczać zakłócenia nawet te, które mogą powodować niepożądane
działanie.
2. Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone wyraźnie przez stronę
odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić zezwolenie władz na
posługiwanie się tym sprzętem przez użytkownika.
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