BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

Hızlı Kurulum Kılavuzu
DA-30501
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DA-30501 Digitus Bluetooth Ses Alıcı/Verici cihazını kullandığınız için teşekkürler.
Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

 Kullanmadan önce
1. DA-30501 Hakkında
DA-30501, bir Bluetooth verici ve alıcıdır. Bluetooth verici olarak kullanıldığında,
Bluetooth stereo alıcınıza (Bluetooth stereo kulaklık, Bluetooth stereo hoparlör, vb.
gibi) kablosuz olarak müzik aktarmak için walkman ya da bilgisayarınıza
bağlanabilir. Bluetooth alıcı olarak kullanıldığında, Bluetooth ses çalarınızdan
kablosuz müzik yürütme için ortak stereo alıcınıza bağlanabilir.
2. Sistem gereksinimleri
a) DA-30501 bir Bluetooth verici olarak kullanılırken, 3,5 mm ses çıkış jaklı bir
ses çalar ve Bluetooth stereo kulaklık, Bluetooth stereo hoparlör gibi bir
Bluetooth A2DP alıcı hazırlamanız gerekir.
b) DA-30501 bir Bluetooth alıcı olarak kullanılırken, 3,5 mm ses giriş jaklı bir
stereo alıcı ve Bluetooth cep telefonu, Bluetooth MP3 gibi bir Bluetooth A2DP
verici hazırlamanız gerekir.
3. Genel Bakış
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Çoklu işlev düğmesi (ÇİD):
Açma/kapatma, eşleme
Şarj etme jakı
LED gösterge
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3,5 mm ses jakı
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Verme/Alma düğmesi
3,5 mm – 3,5 mm ses
kablosu

 Başlarken
1. DA-30501 pilini şarj etme
DA-30501, yerleşik şarj edilebilir pile sahiptir. İlk kullanımdan önce pilin tam
olarak şarj edilmesi önerilir.
DA-30501 cihazının gücü düştüğünde kırmızı LED yanıp söner. Lütfen DA-30501
pilini yeniden şarj edin.
Şarj cihazını standart bir güç çıkışına ve şarj fişini DA-30501 cihazını şarj etme
jakına takın. Şarj etme sırasında kırmızı LED yanar. Pili tamamen şarj etmek
yaklaşık 3 saat sürer. Şarj tamamlandığında kırmızı LED sönecektir.
Not: Lütfen pili DA-30501 cihazından çıkarmayı denemeyin. Bu, DA-30501
cihazına hasar verebilir.

Uyarı:
1) Pil geri dönüşüme uygundur.
2) Patlamaya neden olabileceğinden pili ateşe atmayın.

 Verme Modu
Seçme modu: DA-30501 cihazını açmadan önce lütfen Verme/Alma düğmesini
Verme moduna getirin.
Not: DA-30501 açıldıktan sonra, Verme ya da Alma modu değiştirilemez.
1. Vericiyi açma/kapatma
İşlev
İşlem
Vericiyi açma
düğmesine 3-4 saniye
Vericiyi
kapatma

basın

LED gösterge
Mavi LED 1 saniye
yanar

düğmesine 3-4 saniye
basın

Kırmızı LED 1 saniye
yanar, ardından söner

2. Bir Bluetooth cihazla eşleme
Verici, bir Bluetooth stereo alıcıya bağlandığında, müziğin keyfini kablosuz olarak
çıkarabilirsiniz. Eşlemeden önce, lütfen Bluetooth stereo alıcınızın Bluetooth
A2DP profilini desteklediğinden emin olun.
Eşleme adımları şunlardır:
1) Vericinin kapalı olduğundan emin, değilse kapatın;
2) Vericiyle Bluetooth stereo alıcınızı birbirine 1 metre içinde tutun;
3) Bluetooth stereo alıcınızı açın ve eşleme moduna alın;
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4) Vericinin ÇİD düğmesini 5~7 saniye basılı tutup, kırmızı ve mavi LED’ler
sırayla yanıp sönene kadar bırakmayın. Bu anda, verici eşleme moduna girer;
5) Verici, Bluetooth stereo alıcıyı otomatik olarak arayacak ve bağlantıyı
tamamlayacaktır;
6) Başarıyla bağlanıldıktan sonra, vericinin mavi LED’i her 4 saniyede iki kez
yanıp sönecektir;
7) Müzik yürütmek için, vericiyi, 3,5 mm ses jakıyla müzik çalarınıza bağlayın.

Notlar:
 Eşleme modu 2 dakika sürecektir. 2 dakika içinde hiçbir cihaz bağlanamazsa
verici bekleme moduna girecektir.
 Verici, PIN numarası “0000”, “1234” ya da “1111”, “8888” olan bir Bluetooth
stereo alıcıyla eşleme yapabilir.
3. Bir Bluetooth cihaza yeniden bağlanma
1) Otomatik bağlanma
Verici her açıldığında, son bağlanılan cihaza otomatik olarak bağlanacaktır.
2) Elle bağlanma
Verici bekleme modundayken ve herhangi bir cihaza bağlı değilken,
düğmesine bir kez kısa süre basıldığında, son bağlanılan cihaza otomatik olarak
bağlanacaktır.
3) Bağlanabilir
Bunun yanı sıra, verici bekleme modundayken ve herhangi bir cihaza bağlı
değilken, daha önce vericiyle eşlenmiş olan alıcıdan gönderilen bağlantı isteğini
kabul edebilir.
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4. Otomatik kapanma
5 dakika içinde hiçbir cihaz bağlanamazsa, verici otomatik olarak kapanacaktır.
5. Eşleme listesini silme
Vericinin kapalı olduğundan emin olun,
düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı
tutun, kırmızı LED 1 saniye ve mavi LED 1 saniye için yanana kadar bırakmayın.
6. LED gösterge
LED gösterge
Mavi LED sürekli yanıp söner
Mavi LED her 1 saniyede bir kez yanıp
söner
Mavi LED her 4 saniyede iki kez yanıp
söner
Kırmızı LED yanıp söner

Vericinin durumu
Eşleme modu
Bekleme modu ve bir cihaza
bağlı değil
Bir cihaza bağlı
Düşük güç

 Alma Modu
Seçme modu: DA-30501 cihazını açmadan önce lütfen Verme/Alma düğmesini
Alma moduna getirin.
Not: DA-30501 açıldıktan sonra, Verme ya da Alma modu değiştirilemez.
1. Alıcıyı açma/kapatma
İşlev
İşlem
Alıcıyı açma
düğmesine 3-4 saniye
basın
Alıcıyı kapatma
düğmesine 3-4 saniye
basın

LED gösterge
Mavi LED 1 saniye
yanar
Kırmızı LED 1 saniye
yanar, ardından söner

2. Bluetooth cihazlarla eşleme
Eşleme moduna girme
İşlev
İşlem
Eşleme moduna girme
Alıcının kapalı olduğundan emin olun,
düğmesini yaklaşık 5～7 saniye basılı tutun,
kırmızı ve mavi LED’ler sırayla yanıp sönene
kadar bırakmayın.
Not: Eşleme modu 2 dakika sürecektir. 2 dakika içinde hiçbir cihaz bağlanamazsa
alıcı otomatik olarak bekleme moduna girecektir.
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Bir Bluetooth cep telefonuyla eşleme
Lütfen cep telefonunuzda Bluetooth işlevinin etkin olduğundan emin olun. Özel
eşleme adımları, farklı cep telefonu modelleri için değişiklik gösterebilir. Daha
fazla bilgi için lütfen cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurun. Genel
eşleme adımları şu şekildedir:
1) Eşlerken, alıcıyla Bluetooth cep telefonunu birbirlerine 1 metre içinde tutun;
2) Alıcının eşleme moduna girin (“Eşleme moduna girme” kısmına başvurun);
3) Cep telefonunuzun Bluetooth işlevini etkinleştirin ve mesafe içindeki Bluetooth
cihazları aramaya ayarlayın. Arama tamamlandığında, gösterilen cihazlar
listesinden “DA-30501” ibaresini seçin;
4) Belirtime göre şifreyi ya da PIN Numarasını girin: “0000”;
5) Cep telefonunuz bağlanma isteğini sorduğunda “Evet” öğesini seçin;
6) Başarıyla bağlanıldıktan sonra, alıcının mavi LED’i her 4 saniyede iki kez
yanıp sönecektir;
Notlar:
 Eşleme başarısız olursa, lütfen alıcıyı kapatın ve yukarıda anlatılan 1～6
adımlarına göre yeniden eşleyin.
 Eşleme başarılı olduktan sonra, alıcı ve cep telefonu birbirlerini anımsayacak,
daha sonra tekrar eşleme yapmalarına gerek kalmayacaktır. Alıcı, eşlenen 8
cihazı anımsayabilir. Eşlenen cihazların sayısı 8’i aşarsa, birincisi
değiştirilecektir.
 Alıcı her açıldığında, son bağlanılan cihaza otomatik olarak bağlanacaktır.
Başka cihazlarla eşlemek isterseniz, önce geçerli cihazın Bluetooth işlevini
kapatıp, yukarıda anlatılan 1~6 adımlarına göre alıcıyı yeni cihazla eşlemeyi
deneyin.
3. Müzik dinleme
DA-30501 bir alıcı olarak kullanılırken, 3,5 mm – 3,5 mm ses kablosuyla bir 3,5
mm stereo kulaklık ya da stereo hoparlöre bağlayabilirsiniz. Müzik dinleyebilir,
duraklatma/yürütme işlemini kontrol edebilirsiniz.
İşlev
Alıcının durumu
İşlem
Duraklatma
Müzik yürütme
düğmesine bir kez kısa süreli
basın
Yürütme
Duraklatma
düğmesine bir kez kısa süreli
basın
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4. Bir Bluetooth cihaza yeniden bağlanma
1) Otomatik bağlanma
Alıcı her açıldığında, son bağlanılan cihaza otomatik olarak bağlanacaktır.
2) Elle bağlanma
Alıcı bekleme modundayken ve herhangi bir cihaza bağlı değilken,
düğmesine bir kez kısa süre basıldığında, son bağlanılan cihaza otomatik olarak
bağlanacaktır.
5. Otomatik kapanma
5 dakika içinde hiçbir cihaz bağlanamazsa, alıcı otomatik olarak kapanacaktır.
6. Eşleme listesini silme
Alıcının kapalı olduğundan emin olun,
düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı
tutun, kırmızı LED 1 saniye ve mavi LED 1 saniye için yanana kadar bırakmayın.
7. LED gösterge
LED gösterge
Kırmızı ve mavi LED’ler sırayla yanıp söner
Mavi LED her 1 saniyede bir kez yanıp
söner
Mavi LED her 4 saniyede iki kez yanıp
söner
Kırmızı LED yanıp söner

Alıcının durumu
Eşleme modu
Bekleme modu ve bir cihaza
bağlı değil
Bir cihaza bağlı
Düşük güç

 Koruma ve bakım
DA-30501 cihazını kullanmadan önce, lütfen ürünün keyfini yıllarca çıkarmanıza
yardımcı olacak aşağıdaki önerileri okuyun.
 Ürünü, dahili devrelerinin etkilenmesini önlemek için sıvıya ya da neme maruz
bırakmayın.
 Elektronik cihazların ömrünü kısaltacağı, pili tahrip edeceği veya bazı plastik
parçaların biçimini bozacağından, ürünü aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklara
maruz bırakmayın.
 Ürünü temizlemek için aşındırıcı temizlik çözücüleri kullanmayın.
 Patlamayla sonuçlanacağından ürünü ateşe atmayın.
 Çizilmelere ve hasara neden olacağından, ürünü keskin nesnelerin temasına
maruz bırakmayın.
 Ürünün yere düşmesine izin vermeyin. Dahili devreler hasar görebilir.
Kulaklığın düzgün çalışmaması durumunda, satın aldığınız mağazaya gönderin.
Personel, sorunu çözmeye yardımcı olacaktır.
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 SSS
1. DA-30501 açılamadığında ne yapılmalı?
Lütfen şarj edin.
2. DA-30501 eşleyemediği ve bir Bluetooth cihaza bağlanamadığında ne
yapılmalı?
1) Bluetooth stereo alıcının A2DP desteklediğinden emin olun;
2) Bluetooth stereo alıcının 5 metre mesafe içinde olduğundan emin olun;
3) Bluetooth stereo alıcının eşleme moduna girmiş olduğundan emin olun.
3. DA-30501 kapatılamadığında ne yapılmalı?
Lütfen yaklaşık 2 saniye şarj edin.

 Özellikler
Bluetooth özelliği
Bluetooth profilleri
Frekans aralığı
Çalışma mesafesi
Şarj giriş gerilimi
Çalışma süresi
Şarj süresi
Boyutlar
Ağırlık

Bluetooth V2.1
A2DP ve AVRCP
2.402GHz-2.480GHz
10 metreye kadar
DC 5V
Verme: 11 saate kadar
Alma: 6 saate kadar
Yaklaşık 3 saat
51.4×34.7×8.6mm
48,5g

Notlar:
1. Bu cihaz, FCC Kuralları Kısım 15 ile uyumludur. Çalışma şu iki koşula tabidir:
(1) bu cihaz zararlı parazite neden olabilir ve (2) bu cihaz, istenmeyen
çalışmaya neden olan parazit de dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul
etmelidir.
2. Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da
düzenlemeler, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
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